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 ؟األسإ ٚاإلقا١َ  أسنض سهِ

ؤسٕ يهِ أسزنِ ٚيٝؤَهِ أندلنِ ٚاألَض ٜكتنٞ ايٛدٛب ٚألُْٗا َٔ ؽعا٥ض اإلعالّ ايعاٖض٠ ناؾٗار يف ُٖٚا ؾضض نؿا١ٜ ؿزٜح إسا ايقال٠ ؾًٝ

 اؿنض يف ايكض٣ ٚاألَقاص

 

 ع٢ً َٔ هب األسإ ٚاإلقا١َ ؟

بٔ عُض ٚأْػ ٚغرلُٖا ٚال قاٍ َايو صمح٘ اهلل إمنا هب ايٓزا٤ يف َغادز اؾُاع١ ع٢ً ايضداٍ ؾأَا ايٓغا٤ ؾًٝػ عًٝٗٔ أسإ ٚال إقا١َ قاي٘ ا-

 ْعًِ َٔ غرلِٖ خالؾِٗ

 األسضاص ال األصقا٤ إلؽتػاشلِ غز١َ َالنِٗ يف اؾ١ًُ-

 

 أسنض ؾنٌ األسإ ٚاإلقا١َ؟

ٜٚغٓإ يًُٓؿضر ؿزٜح عكب١ بٔ عاَض َضؾضعا ٜعذب صبو َٔ صاعٞ غِٓ يف صأؼ ؽع١ٝ دبٌ ٜؤسٕ بايقال٠ ٜٚقًٞ ؾٝكٍٛ اهلل عظٚدٌ أْعضٚا -

 ٖشا ٜؤسٕ ٜٚكِٝ ايقال٠ ىاف َين قز غؿضت يعبزٟ ٚأرخًت٘ اؾ١ٓ صٚاٙ ايٓغا٥ٞ إىل عبزٟ

 

 أسنض نٝؿ١ٝ األسإ ٚاإلقا١َ يف ايغؿض؟

 ٚيف ايغؿض يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ملايو بٔ اؿٜٛضخ ٚإلبٔ عِ ي٘ إسا عاؾضمتا ؾأسْا ٚأقُٝا ٚيٝؤَهُا أندلنُا َتؿل عًٝ٘

 

 ايٓغب١ يًٓغا٤؟أسنض سهِ األسإ ٚاإلقا١َ ب

 ٜٚهضٖإ يًٓغا٤ ٚيٛ بال صؾع فٛت ألُْٗا ٚظٝؿ١ ايضداٍ ؾؿٝ٘ ْٛع تؾب٘ بِٗ

 

 أسنض ؽضٚط فش١ األسإ ٚاإلقا١َ؟

طٜٛال  ٚال ٜقشإ إال َضتبني َتٛايٝني عضؾا ألْ٘ ؽضع نشيو ؾًِ هظ اإلخالٍ ب٘ قاٍ يف ايهايف ألْ٘ ال ٜعًِ أْ٘ أسإ بزُْٚٗا ؾإٕ عهت عهٛتا-

ِ بهالّ طٌٜٛ بطٌ يإلخالٍ باملٛاال٠ ؾإٕ نإ ٜغرلا داط قاٍ ايبداصٟ يف فشٝش٘ ٚتهًِ عًُٝإ بٔ فضر يف أساْ٘ ٚقاٍ اؿغٔ ال بأؼ إٔ أٚ تهً

 ٜنشو ٖٚٛ ٜؤسٕ أٚ ٜكِٝ

ٜح إسا سنضت ٚال ٜقشإ قبٌ ايٛقت قاٍ يف ايؾضح أَا غرل ايؿذض ؾال هظ٤٣ األسإ إال بعز رخٍٛ ايٛقت بػرل خالف ْعًُ٘ اْت٢ٗ ؿز -

  ايقال٠ ؾًٝؤسٕ يهِ أسزنِ إال أسإ ايؿذض ؾٝقح بعز ْقـ ايًٌٝ ؿزٜح إٕ بالال ٜؤسٕ بًٌٝ ؾهًٛا ٚاؽضبٛا ست٢ ٜؤسٕ ابٔ َهتّٛ َتؿل عًٝ٘

 ٚصؾع ايقٛت صنٔ يٝشقٌ ايغُاع املكقٛر باإلعالّ َا مل ٜؤسٕ ؿامض ؾبكزص َا ٜغُع٘ ٚإٕ صؾع فٛت٘ ؾٗٛ أؾنٌ-

 

 ٕ؟أسنض ؽضٚط املؤس

٠ قاي٘ ٚإٔ ٜهْٛا َٔ ٚاسز ؾال ٜقح أسإ ؾاعل ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚفـ املؤسْني باألَا١ْ عبار٠ بز١ْٝ ؾًِ ٜي ؾعً٘ ع٢ً ؾعٌ غرلٙ نايقال-

 يف ايهايف ٚيف اإلْقاف يٛ أسٕ ٚاسز بعن٘ ٚنً٘ آخض مل ٜقح بال خالف أعًُ٘ 

 ب١ٝٓ َٓ٘ ؿزٜح إمنا األعُاٍ بايٓٝات 
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 َغًُا ؾال ٜعتز بأسإ ناؾض َٔ غرل أٌٖ ايعبارات ٚؽضط نْٛ٘ -

 سنضا ؾال ٜعتز بأسإ اْج٢ ألْ٘ ٜؾضع ؾٝ٘ صؾع ايقٛت ٚيٝغت َٔ أٌٖ سيو قاي٘ يف ايهايف -

 عاقال ممٝظا ؾال ٜقح َٔ فٕٓٛ ٚطؿٌ ألُْٗا َٔ غرل اٌٖ ايعبارات -

عًٝ٘ ٚعًِ ٚفـ املؤسْني باألَا١ْ ٚايؿاعل غرل أَني ٚأَا َغتٛص اؿاٍ ْاطكا يٝٓطل ب٘ عزال ٚيٛ ظاٖضا ؾال ٜقح أسإ ؾاعل ألْ٘ ف٢ً اهلل -

 ؾٝقح أساْ٘ بػرل خالف عًُٓاٙ

 ٚعٔ نْٛ٘ فٝتا أٟ صؾٝع ايقٛت يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يعبز اهلل بٔ طٜز أيك٘ ع٢ً بالٍ ؾإْ٘ أْز٣ فٛتا َٓو ٚألْ٘ أبًؼ يف اإلعالّ -

 ٜح أَٓا٤ ايٓاؼ ع٢ً فالتِٗ ٚعشٛصِٖ املؤسْٕٛ صٚاٙ ايبٝٗكٞ َٔ طضٜل وٞ بٔ عبز اؿُٝز ٚؾٝ٘ نالّ أَٝٓا ألْ٘ َؤمتٔ ع٢ً األٚقات ٚاؿز-

 عاملا بايٛقت يٝتُهٔ َٔ األسإ يف أٚي٘ ٜٚؤَٔ خطؤٙ -

 َتطٗضا ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ ال ٜؤسٕ إال َتٛمٞ صٚاٙ ايذلَشٟ ٚايبٝٗكٞ َضؾٛعا ٚصٟٚ َٛقٛؾا ٖٚٛ أفح -

إ ٚاإلقا١َ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يبالٍ قِ ؾأسٕ ٚنإ َؤسْٛا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜؤسْٕٛ قٝاَا ٚقاٍ ابٔ قا٥ُا ؾُٝٗا أٟ األس-

ف٢ً املٓشص امجع نٌ َٔ مؿغ عٓ٘ إٔ َٔ ايغ١ٓ إٔ ٜؤسٕ قا٥ُا ؾإٕ أسٕ قاعزا يعشص ؾال بأؼ قاٍ اؿغٔ ايعبزٟ صأٜت أبا طٜز فاسب صعٍٛ اهلل 

ِ ٜؤسٕ قاعزا ٚناْت صدً٘ أفٝبت يف عبٌٝ اهلل صٚاٙ األثضّ ٚهٛط ع٢ً ايضاس١ً قاٍ ابٔ املٓشص ثبت إٔ ابٔ عُض نإ ٜؤسٕ ع٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعً

 ايبعرل ؾٝٓظٍ ؾٝكِٝ 

 

 أسنض سهِ أسإ ٚإقا١َ احملزخ؟

 ال ٜهضٙ أسإ احملزخ ْك عًٝ٘ ألْ٘ ال ٜظٜز ع٢ً ايكضا٠٤ -

 ٠ بايٛم٤ٛ قاٍ َايو ٜؤسٕ ع٢ً غرل ٚم٤ٛ ٚال ٜكِٝ إال ع٢ً ٚم٤ٛبٌ إقاَت٘ يًؿقٌ بُٝٓٗا ٚبني ايقال-

 

 أسنض عٓٔ األسإ ٚاإلقا١َ؟

 ٜٚغٔ األسإ أٍٚ ايٛقت ملا صٟٚ إٔ بالال نإ ٜؤسٕ يف أٍٚ ايٛقت ال ىضّ ٚصمبا أخض اإلقا١َ ؽ٦ٝا صٚاٙ ابٔ َاد٘ -

 سا أقُت ؾاسزص صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايذلعٌ ؾٝ٘ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يبالٍ إسا أسْت ؾذلعٌ ٚإ-

اص ٚإٔ ٜهٕٛ ع٢ً عًٛ قاٍ يف ايؾضح ال ْعًِ خالؾا يف اعتشباب٘ ألْ٘ أبًؼ يف اإلعالّ ٚصٟٚ إٔ بالال نإ ٜؤسٕ ع٢ً عطح إَضأ٠ َٔ بين ايٓذ-

 بٝتٗا َٔ أطٍٛ بٝت سٍٛ املغذز صٚاٙ أبٛ راٚر 

ٚقاٍ ايعٌُ عًٝ٘ عٓز -بالال ٚمع إفبعٝ٘ يف أسْٝ٘ صٚاٙ أمحز ٚايذلَشٟ ٚفشش٘ صاؾعا ٚدٗ٘ داعال عغبابتٝ٘ يف أسْٝ٘ يكٍٛ أبٞ دشٝؿ١ إٕ -

 أٌٖ ايعًِ ٚعٔ ععز ايكضظ إٕ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أَض بالال إٔ هعٌ إفبعٝ٘ يف أسْٝ٘ ٚقاٍ إْ٘ أصؾع يقٛتو صٚاٙ ابٔ َاد٘ 

 ٓشص أمجع أٌٖ ايعًِ ع٢ً َٔ ايغ١ٓ إٔ ٜغتكبٌ ايكب١ً يف األسإ َغتكبال ايكب١ً يؿعٌ َؤسْٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقاٍ ابٔ امل-

اال ًٜٚتؿت ميٝٓا ؿٞ ع٢ً ايقال٠ ٚسلاال ؿٞ ع٢ً ايؿالح يكٍٛ أبٞ دشٝؿ١ صأٜت بالال ٜؤسٕ ؾذعًت أتتبع ؾاٙ ٖا ٖٓا ٖٚا ٖٓا ٜكٍٛ ميٝٓا ٚسل-

 سٞ ع٢ً ايقال٠ سٞ ع٢ً ايؿالح َتؿل عًٝ٘ 

 ٤ نإ مبٓاص٠ أٚ غرلٖا ٚقاٍ ايكامٞ ٚاجملز َا مل ٜهٔ مبٓاص٠ ؾإْ٘ ٜزٚصٚال ٜظٌٜ قزَٝ٘ يًددل ٚعٛا-

يكٍٛ بالٍ أَضْٞ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ أثٛب يف  ايتجٜٛبٚإٔ ٜكٍٛ بعز سٝع١ً أسإ ايؿذض ايقال٠ خرل َٔ ايّٓٛ َضتني ٜٚغُٞ -

زا ٜقًٞ ؾٝ٘ ؾغُع صدال ٜجٛب يف أسإ ايعٗض ؾدضز ٚقاٍ أخضدتين ايبزع١ ايؿذض ْٚٗاْٞ إٔ اثٛب يف ايعؾا٤ صٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚرخٌ ابٔ عُض َغذ

ع١ سنضٙ يف ٜٚهضٙ بني األسإ ٚاإلقا١َ ٚايٓزا٤ بايقال٠ بعز األسإ ْٚزا٤ ٖٚٛ قٍٛ ايقال٠ ٜاأَرل املؤَٓني ٚمٛٙ ٚٚفٌ األسإ بعزٙ بشنض ألْ٘ بز

 ؽضح ايعُز٠ 

 ٜؾل يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٕ أخا فزا٤ قز أسٕ َٚٔ أسٕ ؾٗٛ ٜكِٝ ٜٚغٔ إٔ ٜتٛىل األسإ ٚاإلقا١َ ٚاسز َا مل -

ٔ َٚٔ مجع أٚ قن٢ ؾٛا٥ت أسٕ يألٚىل ٚأقاّ يًهٌ يكٍٛ دابض ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايعٗض ٚايعقض بعضؾ١ بأسإ ٚإقاَتني صٚاٙ َغًِ ٚؿزٜح اب

عًِ عٔ أصبع فًٛات ست٢ سٖب َٔ ايًٌٝ َا ؽا٤ اهلل ثِ اَض بالال ؾأسٕ ثِ َغعٛر يف قق١ اـٓزم إٔ املؾضنني ؽػًٛا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ

 أقاّ ؾق٢ً ايعٗض ثِ اقاّ ؾق٢ً ايعقض ثِ أقاّ ؾق٢ً املػضب ثِ أقاّ ؾق٢ً ايعؾا٤ صٚاٙ األثضّ

 

 أسنض َا ٜغٔ قٛي٘ ملٔ زلع املؤسٕ أٚ املكِٝ؟

١ ؾٝكٍٛ ال سٍٛ ٚال ق٠ٛ إال باهلل ؿزٜح عُض َضؾٛعا إسا قاٍ املؤسٕ اهلل أندل اهلل أندل ٚعٔ ملٔ زلع املؤسٕ أٚ املكِٝ إٔ ٜكٍٛ َجً٘ إال يف اؿٝعً-

ٍ أؽٗز إٔ ؾكاٍ أسزنِ اهلل أندل اهلل أندل ثِ قاٍ أؽٗز إٔ ال إي٘ إال اهلل ؾكاٍ أؽٗز إٔ ال إي٘ إال اهلل ثِ قاٍ أؽٗز إٔ قُزا صعٍٛ اهلل ؾكا
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عٍٛ اهلل ثِ قاٍ سٞ ع٢ً ايقال٠ ؾكاٍ ال سٍٛ ٚال ق٠ٛ إال باهلل ثِ قاٍ سٞ ع٢ً ايؿالح قاٍ ال سٍٛ ٚال قُزا صعٍٛ اهلل ؾكاٍ أؽٗز إٔ قُزا ص

 خٌ اؾ١ٓ صٚاٙ َغًِ ق٠ٛ إال باهلل ثِ قاٍ اهلل أندل اهلل أندل ؾكاٍ اهلل أندل اهلل أندل ثِ قاٍ ال إي٘ إال اهلل ؾكاٍ ال إي٘ إال اهلل خايقا َٔ قًب٘ ر

 قاٍ يف ايؿضٚع ٚقٌٝ هُع ٜعين ٜكٍٛ سيو ٜٚكٍٛ ايقال٠ خرل َٔ ايّٓٛ  قت ٚبضصتفزٚيف ايتجٜٛب -

ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ بالال أخش يف اإلقا١َ ؾًُا إٔ قاٍ قز قاَت  ٚيف يؿغ اإلقا١َ أقاَٗا اهلل ٚأراَٗا ملا ص٣ٚ أبٛ راٚر عٔ بعض أفشاب-

  ٚأراَٗا ٚقاٍ يف عا٥ض اإلقا١َ نٓشٛ سزٜح عُض يف األسإ ايقال٠ قاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أقاَٗا اهلل

ج٘ ثِ ٜقًٞ ع٢ً ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا ؾضؽ ٜٚكٍٛ ايًِٗ صب ٖشٙ ايًزع٠ٛ ايتا١َ ٚايقال٠ ايكا١ُ٥ آت قُزا ايٛع١ًٝ ٚايؿن١ًٝ ٚابع-

ؾكٛيٛا َجٌ َا ٜكٍٛ ثِ فًٛا عًٞ ؾإْ٘ َٔ ف٢ً عًٞ فال٠ ف٢ً َكاَا قُٛرا ايشٟ ٚعزت٘ ؿزٜح عبز اهلل بٔ عُضٚ َضؾٛعا إسا زلعتِ املؤسٕ 

هلل يٞ ايٛع١ًٝ اهلل عًٝ٘ بٗا عؾضا ثِ عًٛا اهلل يٞ ايٛع١ًٝ ؾإْٗا َٓظي١ يف اؾ١ٓ ال تٓبػٞ إال يعبز َٔ عبار اهلل ٚأصدٛ إ أنٕٛ أْا ٖٛ ؾُٔ عأٍ ا

َٔ قاٍ سني ٜغُع ايٓزا٤ ايًِٗ صب ٖشٙ ايزع٠ٛ ايتا١َ ٚايقال٠ ايكا١ُ٥ آت  سًت عًٝ٘ ايؾؿاع١ صٚاٙ َغًِ ٚص٣ٚ ايبداصٟ ٚغرلٙ عٔ دابض َضؾٛعا

 قُزا ايٛع١ًٝ ٚايؿن١ًٝ ٚابعج٘ َكاَا قُٛرا ايشٟ ٚعزت٘ سًت ي٘ ؽؿاعيت ّٜٛ ايكٝا١َ 

ا أمحز رعٓز اإلقا١َ ٚصؾع ثِ ٜزعٛ ٖٓا ٚعٓز اإلقا١َ ؿزٜح أْػ َضؾٛعا ايزعا٤ ال ٜضر بني األسإ ٚاإلقا١َ صٚاٙ امحز ٚايذلَشٟ ٚفشش٘ ٚرع-

 ٜزٜ٘

 

 أسنض سهِ اـضٚز َٔ املغذز بعز زلاع األسإ؟

ٝ٘ ٚوضّ بعز األسإ اـضٚز َٔ املغذز بال عشص أٚ ١ْٝ صدٛع قاٍ ايذلَشٟ ٚايعٌُ ع٢ً ٖشا عٓز أٌٖ ايعًِ َٔ أفشاب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عً

 َٔ عشص ثِ سنض سزٜح أبٞ ٖضٜض٠ أَا ٖشا ؾكز عق٢ أبا ايكاعِ ف٢ً اي٘ عًٝ٘ ٚعًِ ٚعًِ َٚٔ بعزِٖ إٔ ال ىضز أسز َٔ املغذز بعز األسإ إال

 صٚاٙ َغًِ

 

 نٝـ مت تؾضٜع اإلسإ ٚاالتؿام ع٢ً فٝػت٘ ؟

ًٝ٘ ٚعًِ ع قاٍ يف ايهايف ٜٚشٖب أبٛ عبز اهلل ٜعين أمحز إىل أسإ بالٍ ايشٟ أصٜ٘ عبز اهلل بٔ طٜز نُا صٟٚ عٓ٘ قاٍ ملا أَض صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل

ْاقٛعا ؾكًت ٜا عبز اهلل أتبٝع ايٓاقٛؼ ؾكاٍ َٚا تقٓع ب٘ ؾكًت ْزعٛ ب٘  بايٓاقٛؼ يٝنضب ب٘ يًٓاؼ ؾُع ايقال٠ طاف بٞ ٚأْا ْا٥ِ صدٌ وٌُ

ي٘ إال اهلل أؽٗز إٔ إىل ايقال٠ قاٍ أؾال أريو ع٢ً َا ٖٛ خرل َٔ سيو ؾكًت ب٢ً ؾكاٍ تكٍٛ اهلل أندل اهلل أندل اهلل أندل اهلل أندل أؽٗز إٔ ال إ

أندل ال إي٘ إال اهلل أؽٗز إٔ قُزا صعٍٛ اهلل أؽٗز إٔ قُزا صعٍٛ اهلل سٞ ع٢ً ايقال٠ سٞ ع٢ً ايقال٠ سٞ ع٢ً ايؿالح سٞ ع٢ً ايؿالح اهلل 

ؽٗز إٔ ال إي٘ إال اهلل أؽٗز إٔ اهلل أندل ال إي٘ إال اهلل قاٍ ثِ اعتأخض عين غرل بعٝز ثِ قاٍ ٚتكٍٛ إسا قُت إىل ايقال٠ اهلل أندل اهلل أندل أ

صعٍٛ  قُزا صعٍٛ اهلل سٞ ع٢ً ايقال٠ سٞ ع٢ً ايؿالح قز قاَت ايقال٠ قز قاَت ايقال٠ اهلل اندل اهلل أندل ال إي٘ إال اهلل ؾًُا أفبشت أتٝت

َا صأٜت ؾًٝؤسٕ ب٘ ؾإْ٘ أْز٣ فٛتا َٓو صٚاٙ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾأخدلت٘ مبا صأٜت ؾكال إْٗا يضؤٜا سل إٕ ؽا٤ اهلل ؾكِ َع بالٍ ؾأيل عًٝ٘ 

 أبٛ راٚر ؾٗشٙ فؿ١ األسإ ٚاإلقا١َ املغتشب١ ألٕ بالال نإ ٜؤسٕ ب٘ سنضا ٚعؿضا َع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إىل إٔ َات 

 

 أسنض ؽضٚط ايقال٠؟

 ٖٚٞ تغع١

 ٕٛ يعزّ تهًٝؿ٘ ٚال َٔ طؿٌ ملؿّٗٛ اؿزٜح اإلعالّ ٚايعكٌ ٚايتُٝٝظ ؾال تقح َٔ ناؾض يبطالٕ عًُ٘ ٚال فٓ-1-2-3

 َضٚا أبٓا٤نِ بايقال٠ يغبع اؿزٜح 

 ايطٗاص٠ َع ايكزص٠ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ال ٜكبٌ اهلل فال٠ بػرل طٗٛص صٚاٙ َغًِ ٚغرلٙ  -4

 ُض صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ ابٔ عباؼ ريٛنٗا إسا ؾا٤ ايؿٞ ٚقاٍ ع {أقِ ايقال٠ يزيٛى ايؾُػ  }رخٍٛ ايٛقت قاٍ تعاىل  -5

ايقال٠ شلا ٚقت ؽضط٘ اهلل ال تقح إال ب٘ ٖٚٛ سزٜح ددلٌٜ سني أّ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بايقًٛات اـُػ ثِ قاٍ َا بني ٖشٜٔ ٚقت 

 صٚاٙ أمحز ٚايٓغا٥ٞ ٚايذلَشٟ بٓشٛٙ

ٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ال ٜكبٌ اهلل فال٠  {خشٚا طٜٓتهِ عٓز نٌ َغذز  }عذل ايعٛص٠ َع ايكزص٠ بؾ٤ٞ ال ٜقـ ايبؾض٠ يكٛي٘ تعاىل  -6

سا٥ض إال غُاص ٚسزٜح ع١ًُ بٔ األنٛع قاٍ قًت ٜاصعٍٛ اهلل إْٞ أنٕٛ يف ايقٝز ٚأفًٞ يف ايكُٝك ايٛاسز قاٍ ْعِ ٚاطصصٙ ٚيٛ بؾٛن١ 

 صفششٗا ايذلَشٟ ٚسه٢ ابٔ عبز ايدل اإلمجاع ع٢ً ؾغار فال٠ َٔ ف٢ً عضٜاْا ٖٚٛ قارص ع٢ً االعغتتا
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ٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ تٓظٖٛا َٔ ايبٍٛ ؾإٕ عا١َ عشاب  {ٚثٝابو ؾطٗض  }إدتٓاب ايٓذاع١ يبزْ٘ ٚثٛب٘ ٚبكعت٘ َع ايكزص٠ يكٛي٘ تعاىل  -7

ايكدل َٓ٘ ٚقٛي٘ ألزلا٤ يف رّ اؿٝض ؼت٘ ثِ تكضف٘ باملا٤ ثِ تٓنش٘ ثِ تقًٞ ؾٝ٘ َتؿل عًٝ٘ ٚأَضٙ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بقب سْٛب َٔ 

 َا٤ ع٢ً بٍٛ األعضابٞ ايشٟ باٍ يف طا٥ؿ١ املغذز ٚسزٜح ايكدلٜٔ ٚؾٝ٘ أَا أسزُٖا ؾهإ ال ٜغتٓظٙ َٔ بٛي٘

إسا قُت إىل ايقال٠ ؾأعبؼ ايٛم٤ٛ ثِ اعتكبٌ ايكب١ً  ٚسزٜح {ؾٍٛ ٚدٗو ؽطض املغذز اؿضاّ  }إعتكباٍ ايكب١ً َع ايكزص٠ يكٛي٘ تعاىل  -8

 ٛيت ايكب١ً َتؿل عًٝ٘ٚسزٜح ابٔ عُض يف أٌٖ قبا٤ ملا س

ٍٚ اي١ٝٓ ٚال تغكط عاٍ ؿزٜح عُض ٚقًٗا ايكًب ٚسكٝكتٗا ايعظّ ع٢ً ؾعٌ ايؾ٤ٞ ٚؽضطٗا اإلعالّ ٚايعكٌ ٚايتُٝٝظ نغا٥ض ايعبار٠ ٚطَٓٗا أ -9

 ايعبارات أٚ قبًٗا بٝغرل ٚاألؾنٌ قضْٗا بايتهبرل خضٚدا َٔ خالف َٔ ؽضط سيو 

 

 أسنض َٛاقٝت ايقال٠؟

ٗض َٔ ايظٚاٍ إىل إٔ ٜقرل ظٌ نٌ ؽ٤ٞ َجً٘ ع٣ٛ ظٌ ايظٚاٍ مل ًٜٝ٘ ايٛقت املدتاص يًعقض ست٢ ٜقرل نٌ ٤ٟ َجًٝ٘ ع٣ٛ ظٌ ايظٚاٍ ؾٛقت ايع

ٛ ٚقت ثِ ٖٛ ٚقت مضٚص٠ إىل ايػضٚب ثِ ًٜٝ٘ ٚقت املػضب ست٢ ٜػٝب ايؾؿل األمحض ثِ ًٜٝ٘ املٛقت املدتاص يًعؾا٤ إىل ثًح ايًٌٝ األٍٚ ثِ ٖٛ ٖ

هلل عًٝ٘ ٚعًِ دا٤ٙ ددلٌٜ عًٝ٘ ايغالّ ؾكاٍ قِ ا طًٛع ايؿذض ثِ ًٜٝ٘ ٚقت ايؿذض إىل ؽضٚم ايؾُػ ؿزٜح دابض إٔ ايٓيب ف٢ً مضٚص٠ إىل

ؾقً٘ ؾق٢ً ايعٗض سني طايت ايؾُػ ثِ دا٤ٙ ايعقض ؾكاٍ قِ ؾقً٘ ؾق٢ً ايعقض سني فاص ظٌ نٌ ؽ٤ٞ َجً٘ ثِ دا٤ٙ املػضب ؾكاٍ قِ ؾقً٘ 

ايؾُػ ثِ دا٤ٙ ايعؾا٤ ؾكاٍ قِ ؾقً٘ ؾق٢ً ايعؾا٤ سني غاب ايؾؿل ثِ دا٤ٙ ايؿذض ؾكاٍ قِ ؾقً٘ ؾق٢ً ايؿذض سني  ؾق٢ً املػضب سني ٚدبت

بضم ايؿذض أٚ قاٍ عطع ايؿذض ثِ دا٤ٙ َٔ ايػز يًعٗض ؾكاٍ قِ ؾقً٘ ؾق٢ً ايعٗض سني فاص ظٌ نٌ ؽ٤ٞ َجً٘ ثِ دا٤ٙ ايعقض ؾكاٍ قِ ؾقً٘ 

جًٝ٘ ثِ دا٤ٙ املػضب ٚقتا ٚاسزا مل ٜظٍ عٓ٘ ثِ دا٤ٙ ايعؾا٤ سني سٖب ْقـ ايًٌٝ أٚ قاٍ ثًح ايًٌٝ ؾق٢ً ؽ٤ٞ َ ؾق٢ً ايعقض سني فاص ظٌ نٌ

ٖٛ ايعؾا٤ ثِ دا٤ٙ سني أعؿض دزا ؾكاٍ ي٘ قِ ؾقً٘ ؾق٢ً ايؿذض ثِ قاٍ َا بني ٖشٜٔ ٚقت صٚاٙ امحز ٚايٓغا٥ٞ ٚايذلَشٟ بٓشٛٙ ٚقاٍ ايبداصٟ 

 أفح ؽ٤ٞ يف املٛاقٝت

 

 ١ أرصاى ٚقت ايقال٠؟أسنض نٝؿٝ

 ٜٚزصى ايٛقت بتهبرل٠ اإلسضاّ ؿزٜح عا٥ؾ١ َضؾٛعا -

َٔ أرصى َٔ ايعقض عذز٠ قبٌ إٔ تػضب ايؾُػ أٚ َٔ ايقبح قبٌ أت تطًع ايؾُػ ؾكز أرصنٗا صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚايٓغا٥ٞ ٚابٔ َاد٘ ٚايغذز٠ -

ٗا بإرصاى دظ٤ َٓٗا ٖٚشا قٍٛ ايؾاؾعٞ ٚعٔ أمحز ال تزصى إال بضنع١ ملا يف ٖٓا ايضنع١ قاي٘ يف املٓتك٢ ٚايغذز٠ دظ٤ َٔ ايقال٠ ؾزٍ ع٢ً إرصان

 املتؿل عًٝ٘ َٔ أرصى صنع١ َٔ ايقبح قبٌ إٔ تطًع ايؾُػ ؾكز أرصى ايقبح

 

 أسنض سهِ تأخرل ايقال٠ عٔ ٚقت اؾٛاط؟

 ٚوضّ تأخرل ايقال٠ عٔ ٚقت اؾٛاط ملؿّٗٛ أخباص املٛاقٝت -

 يٛقت َع ايعظّ عًٝ٘ ألٕ ددلٌٜ ف٢ً بايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف ايّٝٛ ايجاْٞ يف آخض ايٛقتٚهٛط تأخرل ؾعًٗا يف ا-

 

 أسنض أؾنٌ ٚقت يقال٠ ايؿضٜن١؟

ٚايقال٠ أٍٚ ايٛقت أؾنٌ ٚؼقٌ ايؿن١ًٝ بايتأٖب أٍٚ ايٛقت ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜقًٞ ايعٗض باشلادض٠ َتؿل عًٝ٘ ٚقاٍ بهضٚا -

ّٛ ايػِٝ ؾإْ٘ َٔ ؾاتت٘ فال٠ ايعقض سبط عًُ٘ صٚاٙ أمحز ٚابٔ َاد٘ ٚقاٍ صاؾع بٔ خزٜر نٓا ْقًٞ املػضب َع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل بايقال٠ يف ٜ

 عًٝ٘ ٚعًِ ؾٝٓقضف أسزْا ٚإْ٘ يٝبقض َٛاقع ْبً٘ َتؿل عًٝ٘ ٚنإ ٜقًٞ ايقبح بػًػ 

 

 َا املكقٛر باإلعؿاص؟

عًٝ٘ ٚعًِ ٚأبٞ بهض ٚعُض ٚعجُإ أِْٗ ناْٛا ٜػًغٕٛ ٚقاٍ إٔ ٜذلنٛا األؾنٌ ِٖٚ ايٓٗا١ٜ يف  قاٍ ابٔ عبز ايدل فح عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل-

 إتٝإ ايؿنا٥ٌ ٚسزٜح أعؿضٚا بايؿذض ؾإْ٘ أععِ يألدض صٚاٙ أمحز

ٍ َٔ ايقال٠ صمٛإ سه٢ ايذلَشٟ عٔ ايؾاؾعٞ ٚأمحز ٚإعشام إٔ َع٢ٓ اإلعؿاص إٔ ٜن٤ٞ ايؿذض ؾال ٜؾو ؾٝ٘ ٚعٔ ابٔ عُض َضؾٛعا ايٛقت األٚ-

 اهلل ٚاآلخض عؿٛ اهلل صٚاٙ ايذلَشٟ ٚايزاصقطين ٚص٣ٚ ايزصاقطين َٔ سزٜح أبٞ قشٚص مٛٙ ٚؾٝ٘ ٚٚعط ايٛقت صمح١ اهلل
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 أسنض سهِ ايقال٠ ايؿا٥ت١؟

ٌٖ عًِ أسز َٓهِ أْٞ فًٝت  ملا ص٣ٚ أمحز أْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عاّ األسظاب ف٢ً املػضب ؾًُا ؾضؽ قاٍ َضتب١ٚهب قنا٤ ايقال٠ ايؿا٥ت١ 

ٚقز قاٍ فًٛا نُا  َضتباايعقض قايٛا ٜاصعٍٛ اهلل َا فًٝتٗا ؾأَض املؤسٕ ؾأقاّ ايقال٠ ؾق٢ً ايعقض ثِ أعار املػضب ٚؾات٘ اصبع فًٛات ؾكامٗٔ 

ٝإ ؿزٜح عؿٞ ألَيت عٔ اـطأ ٜٚغكط ايذلتٝب بايٓغ .صأٜتُْٛٞ أفًٞ ؾٛصا ؿزٜح َٔ ْاّ عٔ فال٠ أٚ ْغٝٗا ؾًٝقًٗا إسا سنضٖا َتؿل عًٝ٘ 

ٜكتٌ بذلنٗا غالف ايؿا٥ت١ قاي٘ يف ايهايف ٚإسا ْغٞ فال٠ أٚ  ٚايٓغٝإ ٚبنٝل ايٛقت ٚيٛ يإلختٝاص ؾٝكزّ اؿامض٠ ألٕ ؾعًٗا آنز بزيٌٝ أْ٘

ايبداصٟ يف فشٝش٘ قاٍ إبضاِٖٝ َٔ  أنجض ثِ سنضٖا قناٖا ؾكط ؿزٜح َٔ ْاّ عٔ فال٠ أٚ ْغٝٗا ؾًٝقًٗا إسا سنضٖا ال نؿاص٠ شلا إال سيو ٚقاٍ

 ْغٞ فال٠ ٚاسز٠ عؾضٜٔ ع١ٓ مل ٜعز إال تًو ايقال٠ ايٛاسز٠ 

 

 ٌٖ هٛط فال٠ ايٓؿٌ قبٌ ايكنا٤؟

ٚال ٜقح ايٓؿٌ املطًل إسٕ أٟ قبٌ ايكنا٤ نقّٛ ْؿٌ ممٔ عًٝ٘ قنا٤ صَنإ ٚال ٜقًٞ عٓٓٗا ألْ٘ مل ٜٓكٌ عٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ّٜٛ 

 ناْت فال٠ ٚاسز٠ ؾال بأؼ بكنا٤ عٓتٗا ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ملا ؾات٘ فال٠ ايؿذض ف٢ً عٓتٗا قبًٗا صٚاٙ أمحز َٚغًِاـٓزم ؾإٕ 

 

 َا املكقٛر بغذل ايعٛص٠ يضداٍ ٚايٓغا٤ ٚايقبٝإ يف ايقال٠؟

َضؾٛعا ال تدلط ؾدشى ٚال تٓعض إىل ؾدش سٞ ٚال  ؾعٛص٠ ايضدٌ ايبايؼ عؾضا أٚ اؿض٠ املُٝظ٠ ٚاأل١َ ٚيٛ َبعن١ َا بني ايغض٠ ٚايضنب١ ؿزٜح-

 َٝت صٚاٙ أبٛ راٚر ٚسزٜح أبٞ أٜٛب ٜضؾع٘ أعؿٌ ايغض٠ ٚؾٛم ايضنبتني َٔ ايعٛص٠ ٚعٔ عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضؾٛعا َا بني ايغض٠

 ٚايضنب١ عٛص٠ صٚاُٖا ايزاصقطين

 إال غُاص ٚريٌٝ اؿض٠ املُٝظ٠ َؿّٗٛ سزٜح ال ٜكبٌ اهلل فال٠ سا٥ض -

 ٚعٛص٠ ابٔ عبع إىل عؾض ايؿضدإ يكقٛصٙ عٔ ابٔ ايعؾض ٚألْ٘ ال ميهٔ بًٛغ٘ -

 رصع ٚاؿض٠ ايبايػ١ نًٗا عٛص٠ يف ايقال٠ إال ٚدٗٗا ملا تكزّ ٚؿزٜح املضأ٠ عٛص٠ صٚاٙ ايذلَشٟ ٚقايت أّ ع١ًُ ٜاصعٍٛ اهلل تقًٞ املضأ٠ يف-

 ػا ٜػطٞ ظٗٛص قزَٝٗا صٚاٙ أبٛ راٚرٚمخاص ٚيٝػ عًٝٗا إطاص قاٍ ْعِ إسا نإ عاب

 

 أسنض ؽضٚط ايجٝاب اييت تقح بٗا ايقال٠؟

ٚؽضط يف ؾضض ايضدٌ ايبايؼ عذل أسز عاتكٝ٘ بؾ٤ٞ َٔ ايًباؼ ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ال ٜقًٞ ايضدٌ يف ثٛب -

 ٚاسز يٝػ ع٢ً عاتك٘ َٓ٘ ؽ٤ٞ َتؿل عًٝ٘ 

ٜض عاملا سانضا مل تقح يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ عٌُ عُال يٝػ عًٝ٘ أَضْا ؾٗٛ صر ؾإٕ نإ ْاعٝا أٚ داٖال فح َٚٔ ف٢ً يف َػقٛب أٚ سض-

 سنضٙ اجملز إمجاعا ٜٚقًٞ عضٜاْا َع ٚدٛر ثٛب غقب ٚال ٜعٝز ألْ٘ وضّ إعتعُاي٘ 

 ٠ ٚيف سضٜض يعزّ ٚال ٜعٝز ألْ٘ قز صخك يف يبغ٘ يف بعض األسٛاٍ ناؿه١ ٚاينضٚص-

ٚيف لػ يعزّ ٜٚعٝز يف املٓقٛل ألْ٘ تضى ؽضطا قاٍ يف ايهايف ٜٚتدضز إٔ ال ٜعٝز نُا يٛ عذظ عٔ خًع٘ أٚ ف٢ً يف َٛمع لػ ال ميهٓ٘ -

 اـضٚز َٓ٘ 

ؿضٜض ٚوضّ ع٢ً ايشنٛص ال اإلْاخ يبػ َٓغٛز ٚممٛٙ بشٖب اٚ ؾن١ ؿزٜح أبٞ َٛع٢ إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ سضّ يباؼ ا-

 ٚايشٖب ع٢ً سنٛص أَيت ٚأسٌ إلْاثِٗ فشش٘ ايذلَشٟ 

 ٚيبػ َا نً٘ أٚ غايب٘ سضٜض يشيو ٚؿزٜح عُض َضؾٛعا ال تًبغٛا اؿضٜض ؾإْ٘ َٔ يبغ٘ يف ايزْٝا مل ًٜبغ٘ يف اآلخض٠ َتؿل عًٝ٘ -

عٔ ايجٛب املقُت أَا ايعًِ ٚعزا ايجٛب ؾًٝػ ب٘ ٜٚباح َا عزٟ باؿضٜض ٚاؿِ بػرلٙ يكٍٛ ابٔ عباؼ إمنا ٢ْٗ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ -

 بأؼ صٚاٙ ابٛ راٚر 

 أٚ نإ اؿضٜض ٚغرلٙ يف ايعٗٛص عٝإ قاٍ يف ايهايف ٚإٕ إعتٜٛا ؾؿٝ٘ ٚدٗإ

 ؼضمي٘ يعُّٛ خدل ايتشضِٜ ايجاْٞإباست٘ يًددل أٟ خدل ابٔ عباؼ ٚ أسزُٖا

 

 ْغٝاْٗا(؟-ايعذظ عٔ إطايتٗا- ساالت اايٝغرل َٓٗاأسنض سهِ لاع١ ايجٛب أٚ ايبكع١ املضار بٗا ايقال٠ يف

ؾإٕ سبػ ببكع١ لغ١ ٚف٢ً فشت يهٔ ٤٢َٜٛ بايٓذاع١ ايضطب١ غا١ٜ َا ميهٓ٘ ٚهًػ ع٢ً قزَٝ٘ ألْ٘ ف٢ً ع٢ً سغب ساي٘ أؽب٘ املضبٛط -

 إىل غرل ايكب١ً 

أٚ عكط عًٝ٘ لاع١ ؾظايت أٚ أطاشلا عضٜعا فشت فالت٘  ٚإٕ َػ ثٛب٘ ثٛبا لغا أٚ سا٥طا مل ٜغتٓز إيٝ٘ أٚ ف٢ً ع٢ً طاٖض طضؾ٘ َتٓذػ-
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ألْ٘ يٝػ عاٌَ يًٓذاع١ ٚال َقٌ عًٝٗا أؽب٘ َا يٛ ف٢ً ع٢ً أصض طاٖض٠ َتق١ً بأصض لغ١ ٚؿزٜح أبٞ ععٝز صمٞ اهلل عٓ٘ بٝٓا صعٍٛ 

ؾًُا قن٢ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فالت٘ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜقًٞ بأفشاب٘ إس خًع ْعًٝ٘ ؾٛمعٗا عٔ ٜغاصٙ ؾدًع ايٓاؼ ْعاشلِ 

ر ٚألٕ َٔ قاٍ َا محًهِ ع٢ً إيكا٥هِ ْعايهِ قايٛا صأٜٓاى أيكٝت ْعًٝو ؾأيكٝٓا ْعايٓا قاٍ إٕ ددلٌٜ أتاْٞ ؾأخدلْٞ إٔ ؾُٝٗا قشصا صٚاٙ أبٛ راٚ

 ايٓذاع١ َاال ٜعؿٞ عٔ ٜغرلٖا ؾعؿٞ عٔ ٜغرل طَٓٗا 

 ؿاٍ إلعتقشاب٘ ايٓذاع١ يف ايقال٠ ٚتبطٌ إٕ عذظ عٔ إطايتٗا يف ا-

قٍٛ أٚ ْغٝٗا ثِ عًِ ألٕ ادتٓاب ايٓذاع١ ؽضط يًقال٠ نُا تكزّ ؾٝعٝز ٖٚٛ قٍٛ ايؾاؾعٞ ٚقاٍ َايو ٜعٝز َا راّ يف ايٛقت ٚعٓ٘ ال تؿغز ٖٚٛ -

 عُض ٚعطا٤ ٚابٔ املغٝب ٚابٔ املٓشص ٚٚدٗ٘ سزٜح ايٓعًني

 

 أسنض االَانٔ املٓٗٞ ايقال٠ ؾٝٗا؟

 تقح ايقال٠ يف األصض املػقٛب١ ؿض١َ يبج٘ ؾٝٗا ٚعٓ٘ ب٢ً َع ايتشضِٜ إختاصٙ اـالٍ ٚايؿٕٓٛ ٚؾاقا قاي٘ يف ايؿضٚع ٜعين ٚؾاقا يأل١ُ٥ ٚال-

اؾُع١ يف َٛمع ايػقب ٜعين إسا نإ اؾاَع َػقٛبا ٚف٢ً اإلَاّ ؾٝ٘  ايجالث١ ؿزٜح دعًت يٞ األصض َغذزا ٚطٗٛصا ٚقاٍ أمحز تقًٞ

 ٓاؼ ؾاتتِٗ اؾُع١ ؾاَتٓع اي

 ٚنشا املكدل٠ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ال تتدشٚا ايكبٛص َغادز ؾإْٞ اْٗانِ عٔ سيو صٚاٙ َغًِ -

 ٚاجملظص٠ ٚاملظب١ً ٚاؿؿ ٚأعطإ اإلبٌ ٚقاصع١ ايطضٜل ٚاؿُاّ ملا ص٣ٚ ابٔ َاد٘ ٚايذلَشٟ-

ًِ ٢ْٗ إٔ ٜق٢ً يف عبع َٛاطٔ املظب١ً ٚاجملظص٠ ٚاملكدل٠ ٚقاصع١ ايطضٜل ٚعبز بٔ محٝز يف َغٓزٙ عٔ ابٔ عُض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع-

يقال٠ ٚيف اؿُاّ ٚيف َعاطٔ اإلبٌ ٚؾٛم ظٗض بٝت اهلل ٚأَا اؿؿ ؾالستُاٍ ايٓذاع١ ٚألْ٘ ملا َٓع ايؾضع َٔ ايهالّ ٚسنض اهلل ؾٝ٘ نإ َٓع ا

 يف ايؾضح ٚايقشٝح ققض ايٓٗٞ ع٢ً َا تٓاٚي٘ ايٓك  أٚىل قاٍ ٚأعطش١ ٖشٙ َجًٗا ألْٗا تتبعٗا يف ايبٝع ٚمٛٙ قاٍ

ٚال ٜقح ايؿضض يف ايهعب١ ألْ٘ ٜهٕٛ َغتزبضا يبعنٗا ٚألٕ ايٓٗٞ عٔ ايقال٠ ع٢ً ظٗضٖا ٚصر فضوا يف سزٜح ابٔ عُض ايغابل ٚؾٝ٘ تٓبٝ٘ -

 ع٢ً ايٓٗٞ عٔ ايقال٠ ؾٝٗا ألُْٗا عٛا٤ يف املع٢ٓ 

 ٚاؿذض َٓٗا ؿزٜح عا٥ؾ١ -

 ظٗضٖا ملا تكزّ إال إسا مل ٜبل ٚصا٤ٙ ؽ٤ٞ ألْ٘ غرل َغتزبض يؾ٤ٞ َٓٗا نقالت٘ إىل أسز أصناْٗا ٚال ع٢ً -

 ٜٚقح ايٓشص ؾٝٗا ٚعًٝٗا ٚنشا ايٓؿٌ بٌ ٜغٔ ؾٝٗا ألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ف٢ً يف ايبٝت صنعتني َتؿل عًٝ٘ ٚأؿل ايٓشص بايٓؿٌ -

 
 نٝـ ٜقًٞ َٔ مل هز ايكب١ً؟

َٔ ىدلٙ عٓٗا بٝكني ف٢ً باإلدتٗار ؾإٕ أخطأ ؾال إعار٠ عًٝ٘ ملا ص٣ٚ عبز اهلل بٔ عاَض بٔ صبٝع١ عٔ أبٝ٘ قاٍ نٓا َع ايٓيب ف٢ً ؾإٕ مل هز 

 }ؾٓظٍ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف عؿض يف ي١ًٝ َع١ًُ ؾًِ ْزص أٜٔ ايكب١ً ؾق٢ً نٌ صدٌ سٝاي٘ ؾًُا افبشٓا سنضْا سيو يضعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

صٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚإٕ أَهٓ٘ َعا١ٜٓ ايهعب١ ؾؿضم٘ ايقال٠ إىل عٝٓٗا ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾا قاي٘ يف ايؾضح ٚايبعٝز إفاب١  {ُٓا تٛيٛا ؾجِ ٚد٘ اهلل ؾأٜ

ٛا اؾ١ٗ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َا بني املؾضم ٚاملػضب قب١ً صٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚايذلَشٟ ٚفشش٘ ٜٚعنزٙ قٛي٘ يف سزٜح أبٞ أٜٛب ٚيهٔ ؽضق

 أٚ غضبٛا 

 

 أسنض ؽضٚط فش١ اي١ٝٓ يقال٠؟

 ٚؽضط َع ١ْٝ ايقال٠ تعٝني َا ٜقًٝ٘ َٔ ظٗض أٚ عقض أٚ مجع١ أٚ ٚتض أٚ صاتب١ يتتُٝظ عٔ غرلٖا -

 ٚإال أدظأت٘ ١ْٝ ايقال٠ إسا ناْت ْاؾ١ً َطًك١ 

ِ ؾبإ بعز ايٛقت إٔ فالت٘ فشٝش١ ٚقز ْٛاٖا أرا٤ ٚال ٜؾذلط تعٝني نٕٛ ايقال٠ سامض٠ أٚ قنا٤ ألْ٘ ال ىتًـ املشٖب ؾُٝٔ ف٢ً يف ايػٝ-

 قاي٘ يف ايهايف أٚ ؾضما ألْ٘ إسا ٣ْٛ ظٗضا ٚمٖٛا عًِ أْٗا ؾضض

 

 ٌٖ ٜؾذلط ١ْٝ اإلَا١َ يألَاّ ٚإ٥تُاّ يًُأَّٛ؟

طا يف ايؿضض ٚقزّ يف املكٓع ٚاحملضص ٚإمنا ٜتُٝظإ باي١ٝٓ ؾهاْت ؽض. ٚتؾذلط ١ْٝ اإلَا١َ يإلَاّ ٚإ٥تُاّ يًُأَّٛ ألٕ اؾُاع١ ٜتعًل بٗا أسهاّ-

 ال تؾذلط ١ْٝ اإلَا١َ يف ايٓؿٌ ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاّ ٜتٗذز ٚسزٙ ؾذا٤ ابٔ عباؼ ؾاسضّ َع٘ ؾق٢ً ب٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

 دباصَتؿل عًٝ٘ ٚعٓ٘ ٚنشا يف ايؿضض إختاصٙ املٛؾل ٚايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٚؾاقا يأل١ُ٥ ٚمما ٜكٜٛ٘ سزٜح دابض ٚ
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 ٌٖ تقح ١ْٝ املؿاصق١ يذلى اؾُاع١ عٓز ٚدٛر عشص ؟

ٚتقح ١ْٝ املؿاصق١ يهٌ َُٓٗا يعشص ٜبٝح تضى اؾُاع١ يكق١ َعاس ٚقاٍ ايظٖضٟ يف إَاّ ٜٓٛب٘ ايزّ أٚ ٜضعـ ٜٓقضف ٚيٝكٌ أمتٛا فالتهِ -

ٜهٌُ ٚبعز ايؿاؼ١ نًٗا ي٘ ايضنٛع يف اؿاٍ ألٕ قضا٠٤ اإلَاّ  ٜٚكضأ َأَّٛ ؾاصم إَاَ٘ يف قٝاّ أٚ. ٚاستر أمحز بإ َعا١ٜٚ ملا طعٔ فًٛا ٚسزاْا

 قضا٠٤ يًُأَّٛ

 

 ٌٖ ٜقح ملٔ اسضّ قًب ايؿضض يٓؿال؟

 َٚٔ أسضّ بؿضض ثِ قًب٘ ْؿال فح إٕ اتغع ايٛقت يهٔ ٜهضٙ يػرل غضض فشٝح

 

 َاسا ع٢ً َٔ اسضّ َٓؿضرا ثِ سنض اإلَاّ ٚأقُٝت اؾُاع١؟

ْك أمحز ؾُٝٔ ف٢ً صنع١ َٔ ؾضٜن١ َٓؿضرا ثِ سنض اإلَاّ ٚأقُٝت ايقال٠ ٜكطع فالت٘ ٜٚزخٌ َعِٗ ٚإال مل وضّ َٓؿضرا ؾتكاّ مجاع١ 

 ٜقح ٚبطٌ ؾضم٘ ألْ٘ اؾغز ْٝت٘

 

  أسنض عزر ايقًٛات املهتٛب١ ٚايزيٌٝ ع٢ً سيو؟

 عًٞ َٔ ايقال٠ قاٍ مخػ فًٛات يف ايّٝٛ ايقًٛات املهتٛبات مخػ ؿزٜح طًش١ بٔ عبٝز اهلل إٔ أعضابٝا قاٍ ٜاصعٍٛ اهلل َاسا ؾضض اهلل

 ٚاي١ًًٝ قاٍ ٌٖ عًٞ غرلٖٔ قاٍ ال إال إٔ تطٛع ؽ٦ٝا َتؿل عًٝ٘

 

 ع٢ً َٔ ػب ايقًٛات املهتٛبات؟

 ػب ع٢ً نٌ َغًِ َهًـ ألْ٘ قز أعًِ نجرل يف عقض ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚبعزٙ ٚمل ٜؤَضٚا بكنا٤ ٚؿزٜح -

 صؾع ايكًِ عٔ ثالث١ إخل 

 غرل اؿا٥ض ٚايٓؿغا٤ ملا تكزّ -

  {َٔ عٌُ فاؿا ؾًٓؿغ٘  }ٚتقح َٔ املُٝظ ٖٚٛ َٔ بًؼ عبعا ٚايجٛاب ي٘ يكٛي٘ تعاىل -

٤نِ ًٜٚظّ ٚيٝ٘ أَضٙ بٗا يغبع ٚمضب٘ ع٢ً تضنٗا يعؾض ؿزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ َضٚا أبٓا

 ا٤ عبع عٓني ٚأمضبِٖٛ عًٝٗا يعؾض ٚؾضقٛا بِٝٓٗ يف املنادع صٚاٙ أمحز ٚابٛ راٚربايقال٠ ِٖٚ أبٓ

 

 أسنض سهِ َٔ تضى ايقال٠ دشٛرا؟

 َٚٔ تضنٗا دشٛرا ؾكز اصتز ٚدضت عًٝ٘ أسهاّ املضتزٜٔ ألْ٘ َهشب هلل ٚصعٛي٘ ٚإلمجاع األ١َ

 

 أسنض أصنإ ايقال٠؟

 ال دٗالٚاصناْٗا أصبع١ عؾض ال تغكط عُزا ٚال عٗٛا ٚ

ٚقاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يعُضإ بٔ سقني فٌ قا٥ُا ؾإٕ مل  {ٚقَٛٛا هلل قاْتني  }ايكٝاّ يف ايؿضض ع٢ً ايكارص َٓتقبا يكٛي٘ تعاىل  -1

 تغتطع ؾع٢ً دٓب صٚاٙ ايبداصٟ 

 نض خؿض صأع٘ ن١٦ٝٗ اإلطضام ٚال ٜ ؾإٕ ٚقـ َٓشٓٝا أٚ َا٥ال عٝح ال ٜغُٞ قا٥ُا يػرل عشص مل تقح ألْ٘ مل ٜأت بايكٝاّ املؿضٚض-

 ٚنضٙ قٝاَ٘ ع٢ً صدٌ ٚاسز٠ يػرل عشص ٚهظ٤٣ يف ظاٖض نالَِٗ-

 تهبرل٠ اإلسضاّ ٖٚٞ اهلل أندل ال هظ٥٘ ٚغرلٖا ٚعًٝ٘ عٛاّ أٌٖ ايعًِ قاي٘ يف املػين يكٛي٘ يف سزٜح املغ٤ٞ إسا قُت إىل ايقال٠ ؾهدل -2

 أبٛ راٚرٜكٛشلا قا٥ُا ؾإٕ إبتزأٖا أٚ أمتٗا غرل قا٥ِ فشت ْؿال ملا تكزّ ٚقاٍ ؼضميٗا ايتهبرل ٚؼًًٝٗا ايتغًِٝ صٚاٙ 

 ٚتٓعكز إٕ َز ايالّ ال إٕ َز ُٖظ٠ اهلل أٚ ُٖظ٠ أندل أٚ قاٍ أنباص أٚ األندل ملدايؿ١ األسارٜح -

 ٚأقضب ايغاَعني إيٝ٘ ْؿغ٘  ٚاؾٗض بٗا ٚبهٌ صنٔ ٚٚادب بكزص َا ٜغُع ْؿغ٘ ؾضض ألْ٘ ال ٜعز آتٝا بشيو بزٕٚ فٛت ٚايقٛت َا ٜغُع

 قضا٠٤ ايؿاؼ١ َضتب١ يكٛي٘ ف٢ً اي٘ عًٝ٘ ٚعًِ ال فال٠ ملٔ مل ٜكضأ بؿاؼ١ ايهتاب َتؿل عًٝ٘  -3

ؾإٕ مل .ٚؾٝٗا أسز عؾض تؾزٜز٠ ؾإٕ تضى ٚاسز٠ أٚ سضؾا ٚمل ٜأت مبا تضى مل تقح ألْ٘ مل ٜكضأٖا نًٗا ٚايؾز٠ أقُٝت َكاّ سضف قاي٘ يف ايهايف 

 ال آ١ٜ نضصٖا بكزصٖا ألْٗا بزٍ عٓٗا ؾاعتدلت املُاث١ًٜعضف إ
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طٝع إٔ ٚإٕ مل ٜعضف آ١ٜ عزٍ إىل ايتغبٝح ٚايتًٌٗٝ ؿزٜح عبز اهلل ابٔ أبٞ أٚؾ٢ قاٍ دا٤ صدٌ إىل ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ إْٞ ال أعت

 ٘ إال اهلل ٚاهلل أندل ٚال سٍٛ ٚال ق٠ٛ إال باهلل صٚاٙ أبٛ راٚر آخش ؽ٦ٝا َٔ ايكضإٓ ؾعًُين َا هظٜين ؾكاٍ قٌ عبشإ اهلل ٚاؿُز هلل ٚال إي

 َٚٔ اَتٓعت قضا٤ت٘ قا٥ُا ف٢ً قاعزا ٚقضأ ألٕ ايكضا٠٤ آنز 

 ٚؿزٜح املغ٤ٞ  {ٜا أٜٗا ايشٜٔ آَٓٛا اصنعٛا ٚاعذزٚا  }ايضنٛع ٖٚٛ ٚادب باإلمجاع قاي٘ يف املػين يكٛي٘ تعاىل  -4

صنبتٝ٘ ٚأنًُ٘ إٔ ميز ظٗضٙ َغتٜٛا ٚهعٌ صأع٘ سٝاي٘ ؿزٜح أبٞ محٝز إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ٚأقً٘ إٔ ٜٓدٞ عٝح ميهٓ٘ َػ-

 نإ إسا صنع اَهٔ ٜزٜ٘ َٔ صنبتٝ٘ ثِ ٖقض ظٗضٙ ٚيف يؿغ ؾًِ ٜقٛب صأع٘ ٚمل ٜكٓع سزٜح فشٝح 

 ايضؾع َٓ٘ ٚال ٜكقز غرلٙ ؾًٛ صؾع ؾظعا مل ٜهـ -5

 ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يًُغ٤ٞ يف فالت٘ ثِ إصؾع ست٢ تعتزٍ قا٥ُا اإلعتزاٍ قا٥ُا يكٛي٘ ف -6

 ٚال تبطٌ إٕ طاٍ يكٍٛ أْػ نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا قاٍ زلع اهلل ملٔ محزٙ قاّ ست٢ ْكٍٛ قز أِٖٚ اؿزٜح صٚاٙ َغًِ -

 عادزا ٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ثِ اعذز ست٢ تط٦ُٔ  {ٚاعذزٚا  }ايغذٛر يكٛي٘ تعاىل  -7

هٔ ٚأنًُ٘ متهني دبٗت٘ ٚأْؿ٘ ٚنؿٝ٘ ٚصنبتٝ٘ ٚأطضاف أفابع صدًٝ٘ َٔ قٌ عذٛرٙ ملا يف سزٜح أبٞ محٝز نإ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا عذز أَ

 دبٗت٘ ٚأْؿ٘ َٔ األصض اؿزٜح 

زٙ إىل أْؿ٘ ٚايٝزٜٔ ٚايضنبتني ٚأقً٘ ٚمع دظ٤ َٔ نٌ عنٛ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أَضت إٔ أعذز ع٢ً عبع١ أععِ اؾب١ٗ ٚأؽاص بٝ-

 ٚأطضاف ايكزَني َتؿل عًٝ٘ 

 ٜٚعتدل املكض ألعنا٤ ايغذٛر ؾًٛ ٚمع دبٗت٘ ع٢ً مٛ قطٔ َٓؿٛـ ٚمل ٜٓهبػ مل تقح يعزّ املهإ املغتكض عًٝ٘ -

 ٜٚقح عذٛرٙ ع٢ً نُ٘ ٚسًٜ٘ ٜٚهضٙ بال عشص يكٍٛ أْػ -

 طضف ايجٛب َٔ ؽز٠ اؿض يف َهإ ايغذٛر َتؿل عًٝ٘ نٓا ْقًٞ َع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾٝنع أسزْا

 ٚقاٍ ايبداصٟ يف فشٝش٘ قاٍ اؿغٔ نإ ايكّٛ ٜغذزٕٚ ع٢ً ايعُا١َ ٚايكًٓغ٠ٛ ٜٚزاٙ يف نُ٘ ٚعٔ عبز اهلل بٔ عبز ايضمحٔ قاٍ دا٤ْا ايٓيب

صٚاٙ أمحز ٚقاٍ إبضاِٖٝ ناْٛا ٜقًٕٛ يف املغاتل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾق٢ً بٓا يف َغذز بين األؽٌٗ ؾضأٜت٘ ٚامعا ٜزٜ٘ يف ثٛب٘ إسا عذز 

ٚايدلاْػ ٚايطٝايغ١ ٚال ىضدٕٛ أٜزِٜٗ صٚاٙ ععٝز َٚٔ عذظ باؾب١ٗ مل ًٜظَ٘ بػرلٖا ألْٗا األفٌ ؾٝ٘ ٚغرلٖا تبع شلا ؿزٜح ابٔ عُض 

ُا صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ ٚيٝػ املضار َضؾٛعا إٕ ايٝزٜٔ ٜغذزإ نُا ٜغذز ايٛد٘ ؾإٕ ٚمع أسزنِ ٚدٗ٘ ؾًٝنع ٜزٜ٘ ٚإسا صؾع٘ ؾًرلؾعٗ

ؾأتٛا  ٚمعُٗا بعز ايٛد٘ بٌ إُْٗا تابعإ ي٘ يف ايغذٛر ٚغرلُٖا أٚىل أٚ َجًُٗا ٤٢َٜٛٚ َا ميهٓ٘ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا أَضتهِ بأَض

 َٓ٘ َا اعتطعتِ 

 ايضؾع َٔ ايغذٛر  -8

عًِ يًُغ٤ٞ ثِ إصؾع ست٢ تط٦ُٔ دايغا ٚنٝـ دًػ نؿ٢ ٚايغ١ٓ إٔ هًػ َؿذلؽا ع٢ً صدً٘ اؾًٛؼ بني ايغذزتني يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ -9

ايٝغض٣ ٜٚٓقب اي٢ُٓٝ ٜٚٛدٗٗا إىل ايكب١ً يكٍٛ عا٥ؾ١ نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜؿضـ صدً٘ ايٝغض٣ ٜٚٓقب اي٢ُٓٝ ٢ٜٗٓٚ عٔ عكب١ 

 ي٢ُٓٝ ٚاعتكباي٘ بأفابعٗا ايكب١ً ايؾٝطإ صٚاٙ َغًِ ٚقاٍ ابٔ عُض َٔ ع١ٓ ايقال٠ إٔ ٜٓقب ا

 ايطُأ١ْٓٝ ٖٚٞ ايغهٕٛ ٚإٕ قٌ يف نٌ صنٔ ؾعًٞ ألَضٙ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ األعضابٞ بٗا يف مجٝع األصنإ ٚملا أخٌ بٗا قاٍ ي٘ إصدع ؾقٌ -10

 ؾإْو مل تقٌ 

 َٔ عبارٙ ؾكاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ال تكٛيٛا ايتؾٗز األخرل يكٍٛ ابٔ َغعٛر نٓا ْكٍٛ قبٌ إٔ ٜؿضض عًٝٓا ايتؾٗز ايغالّ ع٢ً اهلل -11

ٖٚٛ ايًِٗ فًٞ ع٢ً قُز بعز اإلتٝإ مبا هظ٤٣ َٔ ايتؾٗز األٍٚ يكٛي٘ ف٢ً ض ايغالّ ع٢ً اهلل ٚيهٔ قٛيٛا ايتشٝات هلل ؾزٍ ٖشا ع٢ً إْ٘ ؾض

عًٝو ؾهٝـ ايقال٠ عًٝو قاٍ قٛيٛا ايًِٗ فٌ ع٢ً قُز اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف سزٜح نعب بٔ عذض٠ ملا قايٛا قز عضؾٓا أٚ عًُٓا نٝـ ايغالّ 

 اؿزٜح َتؿل عًٝ٘ 

إٔ قُزا ٚاجملظ٤٣ َٓ٘ ايتشٝات هلل عالّ عًٝو أٜٗا ايٓيب ٚصمح١ اهلل ٚبضنات٘ عالّ عًٝٓا ٚع٢ً عبار اهلل ايقاؿني أؽٗز إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚ

تؾٗز بػرلٙ مما فح عٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ داط ْك عًٝ٘ ٚتؾٗز ابٔ َغعٛر  صعٍٛ اهلل ٚايهاٌَ َؾٗٛص ٚاختاص أمحز تؾٗز ابٔ َغعٛر ؾإٕ

ّ ٖٛ قٛي٘ عًُين صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايتؾٗز نؿٞ بني نؿٝ٘ نُا ٜعًُين ايغٛص٠ َٔ ايكضإٓ ايتشٝات هلل ٚايقًٛات ٚايطٝبات ايغال

اهلل ايقاؿني أؽٗز إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚاؽٗز إٔ قُزا عبزٙ ٚصعٛي٘ َتؿل عًٝ٘ عًٝو أٜٗا ايٓيب ٚصمح١ اهلل ٚبضنات٘ ايغالّ عًٝٓا ٚع٢ً عبار 

ضٙ قاٍ ايذلَشٟ ٖٛ أفح سزٜح يف ايتؾٗز ٚايعٌُ عًٝ٘ عٓز أنجض أٌٖ ايعًِ َٔ ايقشاب١ ٚايتابعني ٜٚذلدح أٜنا بأْ٘ عًٝ٘ ايقال٠ ٚايغالّ أَ

 إٔ ٜعًُ٘ ايٓاؼ صٚاٙ أمحز 

ًٛ تؾٗز غرل دايػ أٚ عًِ األٚىل دايغا ٚايجا١ْٝ غرل دايػ مل تقح ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾعً٘ ٚراّٚ عًٝ٘ اؾًٛؼ ي٘ ٚيًتغًُٝتني ؾ -12

 ٚقز قاٍ فًٛا نُا صأٜتُْٛٞ أفًٞ 
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ٚاألٚىل إٔ ال ايتغًُٝتإ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚؼًًٝٗا ايتغًِٝ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايذلَشٟ ٖٚٛ إٔ ٜكٍٛ َضتني ايغالّ عًٝهِ ٚصمح١ اهلل  -13

١ ٜظٜز ٚبضنات٘ ؿزٜح ابٔ َغعٛر إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜغًِ عٔ ميٝٓ٘ ايغالّ عًٝهِ ٚصمح١ اهلل ٚعٔ ٜغاصٙ ايغالّ عًٝهِ ٚصمح

 اهلل صٚاٙ َغًِ 

 ١ُ ٜغُعٓاٖا صٚاٙ أمحز ٜٚهؿٞ يف ايٓؿٌ تغ١ًُٝ ٚاسز٠ يكٍٛ ابٔ عُض نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜؿقٌ بني ايؾؿع ٚايٛتض بتغًٝ-

عٔ عت١ َٔ ايقشاب١ ٚيٝػ ؾٝ٘ إختالف إال عٔ إبضاِٖٝ قاي٘ يف املػين  ٚنشا يف اؾٓاط٠ ايغ١ٓ ؾٝٗا تغ١ًُٝ ٚاسز٠ عٔ ميٝٓ٘ قاٍ اإلَاّ أمحز-

يف اإلْقاف قًت ٖٚشا َبايػ١  ٚقاٍ ابٔ املٓشص أمجع نٌ َٔ مؿغ عٓ٘ إٔ فال٠ َٔ اقتقض ع٢ً تغ١ًُٝ ٚاسز٠ دا٥ظ٠ قاي٘ يف املػين ٚايهايف ٚقاٍ

 قاٍ ابٔ ايكِٝ ٖٚشٙ عارت٘ إسا صأ٣ أنجض أٌٖ ايعًِ سهاٙ إمجاعا 

تضتٝب األصنإ نُا سنضْا ؾًٛ عذز َجال قبٌ صنٛع٘ عُزا بطًت ٚعٗٛا يظَ٘ ايضدٛع يرلنع ثِ ٜغذز ألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فالٖا  -14

 ا املغ٤ٞ يف فالت٘ َضتب١ بجَِضتب١ ٚقاٍ فًٛا نُا صأٜتُْٛٞ أفًٞ ٚعًُٗ

 

 أسنض ٚادبات ايقال٠؟

ٚٚادباتٗا مثا١ْٝ تبطٌ ايقال٠ بذلنٗا عُزا ٚتغكط عٗٛا ٚدٗال ايتهبرل يػرل اإلسضاّ يكٍٛ ابٔ َغعٛر صأٜت ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 ٜهدل يف نٌ صؾع ٚخؿض ٚقٝاّ ٚقعٛر صٚاٙ أمحز ٚايٓغا٥ٞ ٚايذلَشٟ ٚفشش٘

يهٔ تهبرل٠ املغبٛم اييت بعز تهبرل٠ اإلسضاّ ع١ٓ يًضنٛع ْك عًٝ٘ ٚٚأَض ب٘ ؾضض نًٗا َا عزا تهبرل٠ اإلسضاّ, سٝح إْٗا  تهبرلات ايقال٠-1

 ألْ٘ ْكٌ عٔ طٜز بٔ ثابت ٚابٔ عُض ٚمل ٜعضف شلُا كايـ قاي٘ يف املػين 

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜهدل سني ٜكّٛ إىل ايقال٠ ثِ ٜهدل سني ٚقٍٛ زلع اهلل ملٔ محزٙ يإلَاّ ٚاملٓؿضر ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ نإ صعٍٛ اهلل  -2-3

ال يًُأَّٛ ؿزٜح أبٞ .ٜضنع ثِ ٜكٍٛ زلع اهلل ملٔ محزٙ سني ٜضؾع فًب٘ َٔ ايضنع١ ثِ ٜكٍٛ ٖٚٛ قا٥ِ صبٓا ٚيو اؿُز اؿزٜح َتؿل عًٝ٘ 

 َٚغًِ َٛع٢ ٚؾٝ٘ ٚإسا قاٍ زلع اهلل ملٔ محزٙ ؾكٛيٛا ايًِٗ صبٓا يو اؿُز صٚاٙ أمحز 

 ٚقٍٛ صبٓا ٚيو اؿُز يًهٌ ملا تكزّ قاٍ يف املػين ٖٚٛ قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ 

ايغذٛر يكٛي٘ سشٜؿ١ يف سزٜج٘ ؾهإ ٜعين ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘  ٚقٍٛ عبشإ صبٞ ايععِٝ َض٠ يف ايضنٛع ٚعبشإ صبٞ األع٢ً َض٠ يف -4-5

 }بٞ األع٢ً صٚاٙ اـُغ١ ٚفشش٘ ايذلَشٟ ٚعٔ عكب١ بٔ عاَض قاٍ ملا ْظيت ٚعًِ ٜكٍٛ يف صنٛع٘ عبشإ صبٞ ايععِٝ ٚيف عذٛرٙ عبشإ ص

قاٍ إدعًٖٛا يف  {عبح اعِ صبو األع٢ً  }قاٍ يٓا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إدعًٖٛا يف صنٛعهِ ؾًُا ْظيت  {ؾغبح باعِ صبو ايععِٝ 

 عذٛرنِ صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚابٔ َاد٘ 

ني ؿزٜح سشٜؿ١ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜكٍٛ بني ايغذزتني صب إغؿض يٞ صب إغؿض يٞ صٚاٙ ايٓغا٥ٞ ٚابٔ ٚصب إغؿض يٞ بني ايغذزت-6

 َاد٘ 

 ٚايتؾٗز األٍٚ ع٢ً غرل َٔ قاّ إَاَ٘ عٗٛا يٛدٛب َتابعت٘ -7

ٙ أمحز ٚايٓغا٥ٞ ٚيف سزٜح صؾاع١ بٔ صاؾع ٚاؾًٛؼ ي٘ ؿزٜح ابٔ َغعٛر َضؾٛعا إسا قعزمت يف نٌ صنعتني ؾكٛيٛا ايتشٝات هلل اؿزٜح صٚا-8

ؾإسا دًغت يف ٚعط ايقال٠ ؾاط٦ُٔ ٚاؾذلـ ؾدشى ايٝغض٣ ثِ تؾٗز صٚاٙ أبٛ راٚر ٚملا ْغٝ٘ يف فال٠ ايعٗض عذز عذزتني قبٌ إٔ ٜغًِ َهإ 

 َا ْغٞ َٔ اؾًٛؼ صٚاٙ اؾُاع١ مبعٓاٙ

 

 أسنض عٓٔ ايقال٠؟

ذلى ؽ٤ٞ َٓٗا ٚيٛ عُزا ٜٚباح ايغذٛر يغٗٛٙ يعُّٛ قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا ْغٞ أسزنِ ؾًٝغذز ٚعٓٓٗا أقٛاٍ ٚأؾعاٍ ٚال تبطٌ ايقال٠ ب

 عذزتني 

 ؾغٓٔ األقٛاٍ أسز عؾض*

قٛي٘ بعز تهبرل٠ اإلسضاّ عبشاْو ايًِٗ ٚعُزى ٚتباصى ازلو ٚتعاىل دزى ٚال إي٘ غرلى قاٍ أمحز أَا أْا ؾأسٖب إىل َا صٟٚ عٔ عُض -

األعٛر اْ٘ ف٢ً خًـ عُض ؾغُع٘ ندل ثِ قاٍ عبشاْو ايًِٗ ٚعُزى ٚتباصى إزلو ٚتعاىل دزى ٚال إي٘ غرلى صٚاٙ َغًِ ٚألٕ  ٜعين َا صٚاٙ

 عا٥ؾ١ ٚأبا ععٝز قاال نإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا اعتؿتح ايقال٠ قاٍ سيو 

 أْ٘ نإ ٜكٍٛ قبٌ ايكضا٠٤ أعٛس باهلل َٔ ايؾٝطإ ايضدِٝٚايتعٛس يآل١ٜ ٚقاٍ ابٔ املٓشص دا٤ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ -

ملقاسـ ٚايبغ١ًُ ملا صٚت أّ ع١ًُ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قضأ يف ايقال٠ بغِ اهلل ايضمحٔ ايضسِٝ ٚعزٖا آ١ٜ ٚألٕ ايقشاب١ أثبتٖٛا يف ا-

 ؾُٝا مجعٛا َٔ ايكضإٓ قاي٘ يف ايهايف 

 َتؿل عًٝ٘  ٚقٍٛ آَني إسا أَٔ اإلَاّ ؾأَٓٛا-
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 ٚقضأ٠٤ ايغٛص٠ بعز ايؿاؼ١ يف األٚيٝني يألسارٜح قاٍ يف املػين ٚال ْعًِ خالؾا يف أْ٘ ٜغٔ قضا٠٤ عٛص٠ َع ايؿاؼ١ يف األٚيٝني -

 ٚاؾٗض بايكضا٠٤ يإلَاّ يف ايقبح ٚاؾُع١ ٚاألٚيٝني َٔ املػضب ٚايعؾا٤ ألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜؿعٌ سيو -

 أَّٛ ألْ٘ ال ٜكقز إزلاع غرلٙ ٖٚٛ َأَٛص باإلْقات ٜٚهضٙ يًُ

ٜغٔ  ٚىرل املٓؿضر قٌٝ ألمحز صدٌ ؾاتت٘ صنع١ َٔ املػضب أٚ ايعؾا٤ َع اإلَاّ أهٗض أّ ىاؾت ؾكاٍ إٕ ؽا٤ دٗض ٚإٕ ؽا٤ خاؾت ٚقاٍ ايؾاؾعٞ

 اؾٗض ألْ٘ غرل َأَٛص بإْقات قاي٘ يف املػين 

ايغُا٤ ٤ٌَٚ األصض ٤ٌَٚ َا ؽ٦ت َٔ ؽ٤ٞ بعز ملا ص٣ٚ أبٛ ععٝز ٚابٔ أبٞ أٚؾ٢ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘  ٚقٍٛ غرل املأَّٛ بعز ايتشُٝز ٤ٌَ-

ُأَّٛ ٚعًِ نإ إسا صؾع صأع٘ قاٍ زلع اهلل ملٔ محزٙ صبٓا يو اؿُز ٤ٌَ ايغُا٤ ٤ٌَٚ األصض ٤ٌَٚ َا ؽ٦ت َٔ ؽ٤ٞ بعز َتؿل عًٝ٘ ٚال ٜغتشب يً

عًٝ٘ يكٛي٘ ٚإسا قاٍ زلع اهلل ملٔ محزٙ ؾكٛيٛا صبٓا ٚيو اؿُز ٚمل ٜأَضِٖ بػرلٙ ٚعٓ٘ َا ٜزٍ ع٢ً اعتشباب٘  ايظٜار٠ ع٢ً صبٓا ٚيو اؿُز ْك

 ٖٚٛ اختٝاص أبٞ اـطاب ألْ٘ سنض َؾضٚع يإلَاّ ؾؾضع يًُأَّٛ نايتهبرل قاي٘ يف ايهايف 

 عٔ أْػ قاٍ َا فًٝت ٚصا٤ أسز بعز صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ َٚا طار ع٢ً املض٠ يف تغبح ايضنٛع ٚايغذٛر ٚصب إغؿض يٞ ؿزٜح ععٝز بٔ دبرل-

ٚعًِ أؽب٘ فال٠ ب٘ َٔ ٖشا ايؿت٢ ٜعين عُض بٔ عبز ايعظٜظ قاٍ ؾشظصْا يف صنٛع٘ عؾض تغبٝشات ٚيف عذٛرٙ عؾض تغبٝشات صٚاٙ أمحز ٚأبٛ 

 راٚر ٚايٓغا٥ٞ

ًِٝٗ ؿزٜح نعب بٔ عذض٠ خضز عًٝٓا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكًٓا ٜا ٚايقال٠ يف ايتؾٗز األخرل ع٢ً آي٘ عًٝ٘ ايغالّ ٚايدلن١ عًٝ٘ ٚع-

صعٍٛ اهلل قز عًُٓا نٝـ ْغًِ عًٝو ؾهٝـ ْقًٞ عًٝو قاٍ قٛيٛا ايًِٗ فٌ ع٢ً قُز ٚع٢ً آٍ قُز نُا فًٝت ع٢ً آٍ إبضاِٖٝ إْو محٝز 

 فٝز َتؿل عًٝ٘ فٝز ٚباصى ع٢ً قُز ٚع٢ً آٍ قُز نُا باصنت ع٢ً آٍ إبضاِٖٝ إْو محٝز 

 ٚايزعا٤ بعزٙ ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا إسا ؾضؽ أسزنِ َٔ ايتؾٗز األخرل ؾًٝتعٛس باهلل َٔ اصبع َٔ عشاب دِٗٓ َٚٔ عشاب ايكدل َٚٔ ؾت١ٓ-

 احملٝا ٚاملُات َٚٔ ؽض ؾت١ٓ املغٝح ايزداٍ صٚاٙ اؾُاع١ إال ايبداصٟ ٚايذلَشٟ 

 ٚعٓٔ األؾعاٍ ٚتغ٢ُ اشل٦ٝات*

 ٜٔ َع تهبرل٠ اإلسضاّ ٚعٓز ايضنٛع ٚعٓز ايضؾع َٓ٘ ٚسطُٗا عكب سيو ألٕ َايو بٔ اؿٜٛضخ إسا ف٢ً ندلصؾع ايٝز-

 ٚصؾع ٜزٜ٘ ٚإسا أصار إٔ ٜضنع صؾع ٜزٜ٘ ٚإسا صؾع صأع٘ صؾع ٜزٜ٘ ٚسزخ إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فٓع ٖهشا َتؿل عًٝ٘ -

ٚقاٍ عًٞ صمٞ اهلل -زٜح ٚا٥ٌ بٔ سذض ٚؾٝ٘ ثِ ٚمع اي٢ُٓٝ ع٢ً ايٝغض٣ صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚٚمع ايُٝني ع٢ً ايؾُاٍ ٚدعًُٗا ؼت عضت٘ ؿ-

 عٓ٘ إٕ َٔ ايغ١ٓ يف ايقال٠ ٚمع األنـ ع٢ً األنـ ؼت ايغض٠ صٚاٙ أمحز 

ايشٜٔ ِٖ يف  }١ٜ ْٚعضٙ إىل َٛمع عذٛرٙ ملا ص٣ٚ ابٔ عرلٜٔ إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜكًب بقضٙ يف ايغُا٤ ؾٓظيت ٖشٙ اآل-

ؾطأطأ صأع٘ صٚاٙ أمحز يف ايٓاعذ ٚاملٓغٛخ ٚععٝز بٔ َٓقٛص يف عٓٓ٘ بٓشٛٙ ٚطار ؾٝ٘ ٚناْٛا ٜغتشبٕٛ يًضدٌ إٔ ال هاٚط  {فالتِٗ خاؽعٕٛ 

 بقضٙ َقالٙ ٖٚٛ َضعٌ قاٍ أمحز اـؾٛع يف ايقال٠ إٔ ٜٓعض إىل َٛمع عذٛرٙ 

 ا طاٍ قٝاَ٘ ؿزٜح ابٔ َغعٛر ٚتؿضقت٘ بني قزَٝ٘ قا٥ُا ٜٚضاٚح بُٝٓٗا إس-

صأع٘ سٝاي٘ ؿزٜح ابٔ َغعٛر إْ٘ صنع ؾذاؾ٢ ٜزٜ٘ ٚٚمع ٜزٜ٘ ع٢ً  ٚقبض صنبتٝ٘ بٝزٜ٘ َؿضديت األفابع يف صنٛع٘ َٚز ظٗضٙ ؾٝ٘ ٚدعٌ-

ٚايٓغا٥ٞ ٚؿزٜح أبٞ  صنبتٝ٘ ٚؾضز بني أفابع٘ َٔ ٚصا٤ صنبتٝ٘ ٚقاٍ ٖهشا صأٜت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜقًٞ صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر

 محٝز املتكزّ 

ٚايبزا٠٤ يف عذٛرٙ بٛمع صنبتٝ٘ ثِ ٜزٜ٘ ثِ دبٗت٘ ٚأْؿ٘ ؿزٜح ٚا٥ٌ بٔ سذض قاٍ صأٜت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا عذز ٚمع -

 صنبتٝ٘ قبٌ ٜزٜ٘ ٚإسا ْٗض صؾع ٜزٜ٘ قبٌ صنبتٝ٘ صٚاٙ اـُغ١ إال أمحز 

 باؽضتٗا حملٌ ايغذٛر ع٣ٛ ايضنبتني ؾٝهضٙ ملا تكزّ ٚمتهني أعنا٤ ايغذٛر َٔ األصض َٚ-

ٚفاؾا٠ عنزٜ٘ عٔ دٓبٝ٘ ٚبطٓ٘ عٔ ؾدشٜ٘ ٚؾدشٜ٘ عٔ عاقٝ٘ ٚتؿضٜك٘ بني صنبتٝ٘ ٚإقا١َ قزَٝ٘ ٚدعٌ بطٕٛ أفابعُٗا ع٢ً األصض َؿضق١ -

هلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ ؾٝ٘ ٚإسا عذز ؾضز ٚٚمع ٜزٜ٘ سشٚ َٓهبٝ٘ َبغٛط١ َن١َُٛ األفابع ؿزٜح أبٞ محٝز يف فؿ١ فال٠ صعٍٛ اهلل ف٢ً ا

بني ؾدشٜ٘ غرل ساٌَ بطٓ٘ ع٢ً ؽ٤ٞ َٔ ؾدشٜ٘ ٚيف سزٜح ابٔ ع١ٓٝ نإ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا عذز هٓح يف عذٛرٙ ست٢ ٜض٣ ٚمع 

ـ ٚال قابنُٗا إبطٝ٘ َتؿل عًٝ٘ ٚيف سزٜح أبٞ محٝز ٚٚمع نؿٝ٘ سشٚ َٓهبٝ٘ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايذلَشٟ ٚفشش٘ ٚيف يؿغ عذز غرل َؿذل

 ٚاعتكبٌ بأطضاف صدًٝ٘ ايكب١ً 

 ٚصؾع ٜزٜ٘ أٚال يف قٝاَ٘ إىل ايضنع١ ؿزٜح ٚا٥ٌ بٔ سذض املتكزّ -

ٚقٝاَ٘ ع٢ً فزٚص قزَٝ٘ ٚإعتُارٙ ع٢ً صنبتٝ٘ بٝزٜ٘ ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ نإ ٜٓٗض ع٢ً فزٚص قزَٝ٘ ٚيف سزٜح ٚا٥ٌ بٔ سذض ٚإسا ْٗض -

ٚيف ايتؾٗز األٍٚ يكٍٛ أبٞ محٝز ثِ ث٢ٓ صدً٘ -صٚاٙ أبٛ راٚر ٚاإلؾذلاـ يف اؾًٛؼ بني ايغذزتني  ْٗض ع٢ً صنبتٝ٘ ٚاعتُز ع٢ً ؾدشٜ٘

 ايٝغض٣ ٚقعز عًٝٗا ٚقاٍ ٚإسا دًػ يف ايضنعتني ع٢ً ايٝغض٣ ْٚقب األخض٣ ٚيف يؿغ ٚأقبٌ بقزص اي٢ُٓٝ ع٢ً قبًت٘
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يتغًِٝ أخضز صدً٘ ايٝغض٣ ٚدًػ َتٛصنا ع٢ً ؽك٘ األٜغض ٚقعز ع٢ً َكعزت٘ ٚايتٛصى يف ايجاْٞ يكٍٛ أبٞ محٝز ؾإسا ناْت ايغذز٠ اييت ؾٝٗا ا-

 صٚاٙ ايبداصٟ 

ٚٚمع ايٝزٜٔ ع٢ً ايؿدشٜٔ َبغٛطتني َنَُٛيت األفابع بني ايغذزتني ٚنشا يف ايتؾٗز إال أْ٘ ٜكبض َٔ اي٢ُٓٝ اـٓقض ٚايبٓقض ٚوًل -

ُض نإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا دًػ يف ايقال٠ ٚمع ٜزٜ٘ ع٢ً صنبتٝ٘ إبٗاَٗا َع ايٛعط٢ ٜٚؾرل بغبابتٗا عٓش سنض اهلل ؿزٜح ع

٘ ٚصؾع إفبع٘ اي٢ُٓٝ اييت تًٞ اإلبٗاّ ؾزعا بٗا صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚيف سزٜح ٚا٥ٌ بٔ سذض ثِ قبض ثٓتني َٔ أفابع٘ ٚسًل سًك١ ثِ صؾع إفبع

 ؾضأٜت٘ وضنٗا ٜزعٛ بٗا صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ 

ٓت ايتؿات٘ ميٝٓا ٚسلاال يف تغًُٝ٘ ْٚٝت٘ ب٘ اـضٚز َٔ ايقال٠ ٚتؿنٌٝ ايؾُاٍ ع٢ً ايُٝني يف اإليتؿات ؿزٜح عاَض بٔ ععز عٔ أبٝ٘ قاٍ نٚ-

أص٣ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜغًِ عٔ ميٝٓ٘ ٚعٔ ٜغاصٙ ست٢ ٜض٣ بٝاض خزٙ صٚاٙ أمحز َٚغًِ ؾإٕ مل ٜٓٛ ب٘ اـضٚز َٔ ايقال٠ مل تبطٌ 

 عًٝ٘ ؿزٜح دابض أَضْا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ْضر ع٢ً اإلَاّ ٚإٔ ٜغًِ بعنٓا ع٢ً بعض صٚاٙ أبٛ راٚرْك 

 

 ؟ٜهضٙ يف ايقال٠  أسنض َا

 ٜهضٙ يًُقًٞ إقتقاصٙ ع٢ً ايؿاؼ١ ملدايؿت٘ ايغ١ٓ -

 ٚتهضاصٖا ألْ٘ مل ٜٓكٌ ٚخضٚدا َٔ خالف َٔ أبطًٗا ب٘ ألْٗا صنٔ -

د١ يكٛي٘ يف سزٜح عا٥ؾ١ ٖٛ إختالؼ ىتًغ٘ ايؾٝطإ َٔ فال٠ ايعبز صٚاٙ أمحز ٚايبداصٟ ٚال ٜهضٙ َع اؿاد١ ؿزٜح عٌٗ ٚإيتؿات٘ بال سا-

عب اؿٓع١ًٝ قاٍ ثٛب بايقال٠ ؾذعٌ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜقًٞ ٖٚٛ ًٜتؿت إىل ايؾعب صٚاٙ أبٛ راٚر قاٍ ٚنإ أصعٌ ؾاصعا إىل ايؾ بٔ

 وضؼ 

 ٝٓٝ٘ ْك عًٝ٘ ٚاستر باْ٘ ؾعٌ ايٝٗٛر َع١ٓ ايّٓٛ ٚتػُٝض ع-

 ٚمحٌ َؾػٌ ي٘ ألْ٘ ٜشٖب اـؾٛع -

 ٚإؾذلاـ سصاعٝ٘ عادزا ؿزٜح أْػ َضؾٛعا إعتزيٛا يف ايغذٛر ٚال ٜبغط أسزنِ سصاعٝ٘ إْبغاط ايهًب َتؿل عًٝ٘ -

 ٚايعبح ألْ٘ صأ٣ صدال ٜعبح يف فالت٘ ؾكاٍ يٛ خؾع قًب ٖشا ـؾعت دٛاصس٘ -

 تدقض ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ ٢ْٗ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ٜقًٞ ايضدٌ َتدقضا َتؿل عًٝ٘ ٚاي-

 ٚايتُطٞ ألْ٘ ىضد٘ عٔ ١٦ٖٝ اـؾٛع -

 ٚؾتح ؾُ٘ ٚٚمع ؾٝ٘ ؽ٦ٝا ألْ٘ ٜشٖب اـؾٛع ٚميٓع نُاٍ اؿضٚف -

 ٚٚد٘ أرَٞ ْك عًٝ٘ -ٚإعتكباٍ فٛص٠ ملا ؾٝ٘ َٔ ايتؾب٘ بعبار٠ األٚثإ -

 ا٥ِ يٓٗٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ ايقال٠ إىل ايٓا٥ِ ٚاملتشزخ صٚاٙ أبٛ راٚرَٚتشزخ ْٚ-

 ْٚاص ْك عًٝ٘ ألْ٘ تؾب٘ باجملٛؼ -

َٚا ًٜٗٝ٘ ؿزٜح إٔ ايٓيب ف٢ً اي٘ عًٝ٘ ٚعًِ ف٢ً يف مخٝق١ شلا أعالّ ؾٓعض إىل ْعض٠ ؾًُا إْقضف قاٍ إسٖبٛا غُٝقيت ٖشٙ إىل أبٞ -

 ا أشلتين آْؿا عٔ فالتٞ َتؿل عًٝ٘ دِٗ ٚأ٥تْٛٞ بإْبذاْٝت٘ ؾإْٗ

 َٚػ اؿقا ٚتغ١ٜٛ ايذلاب بال عشص ؿزٜح أبٞ سص َضؾٛعا إسا قاّ أسزنِ إىل ايقال٠ ؾال ميغح اؿقا ؾإٕ ايضمح١ تٛادٗ٘ صٚاٙ أبٛ راٚر -

 ٚتضٚح مبضٚس١ ألْ٘ َٔ ايعبح قاي٘ يف ايهايف -

ٚأْت يف ايقال٠ صٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚعٔ نعب بٔ عذض٠ إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘  ٚؾضقع١ أفابع٘ ٚتؾبٝهٗا ؿزٜح َضؾٛعا ال تكعكع أفابعو-

ٟ ٚعًِ صأ٣ صدال قز ؽبو أفابع٘ يف ايقال٠ ؾؿضز صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بني أفابع٘ صٚاٙ ايذلَشٟ ٚابٔ َاد٘ ٚقاٍ ابٔ عُض يف ايش

 ٜقًٞ ٖٚٛ َؾبو تًو فال٠ املػنٛب عًِٝٗ صٚاٙ ابٔ َاد٘ 

 ؿٝت٘ ألْ٘ َٔ ايعبح  َٚػ-

ٚنـ ثٛب٘ ؿزٜح ٚال أنـ ثٛبا ٚال ؽعضا َتؿل عًٝ٘ ٢ْٗٚ أمحز صدال نإ إسا عذز مجع ثٛب٘ بٝزٙ ايٝغض٣ َٚت٢ نجض سيو عضؾا بطًت ألٕ -

 ايعٌُ ايهجرل املتٛايٞ ٜبطًٗا نُا ٜأتٞ 

 ٚإٔ ىك دبٗت٘ مبا ٜغذز عًٝ٘ ألْ٘ َٔ ؽعاص ايضاؾن١-

 رٙ يكٛي٘ ابٔ َغعٛر إٕ َٔ اؾؿا٤ إٔ ٜهجض ايضدٌ َغح دبٗت٘ قبٌ إٔ ٜؿضؽ َٔ ايقال٠ ٚإٔ ميغح ؾٝٗا أثض عذٛ-

صٚاٙ  ٚإٔ ٜغتٓز بال ساد١ ألْ٘ ٜظٌٜ َؾك١ ايكٝاّ ٚهٛط شلا ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ملا أعٔ ٚأخشٙ ايًشِ اؽش عُٛرا يف َقالٙ ٜعتُز عًٝ٘-

 إيٝ٘ بطًت فالت٘ ألْ٘ مبٓظي١ غرل ايكا٥ِ أبٛ راٚر ؾإٕ إعتٓز عٝح ٜكع يٛ أطٌٜ َا اعتٓز 
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ٚمحزٙ إسا عطػ ٚدز َا ٜغضٙ ٚإعذلداع٘ إسا ٚدز َا ىُ٘ خضٚدا َٔ خالف َٔ ابطٌ ايقال٠ بشيو ْٚك أمحز ع٢ً عزّ ايبطالٕ ٚسنض -

 سزٜح عًٞ سني أداب اـاصدٞ ٜٚأتٞ يف اؿزٚر

 

 ؟ايقال٠ تطالَب أسنض

 ٜبطًٗا َا ابطٌ ايطٗاص٠ ألْٗا ؽضط -

 ٚنؾـ ايعٛص٠ عُزا ملا تكزّ يف ايؾضٚط -

ض ال إٕ نؾؿٗا مٛ صٜح ؾغذلٖا يف اؿاٍ ؾال تبطٌ ألْ٘ ٜغرل أؽب٘ ايٝغرل َٔ ايعٛص٠ قاي٘ يف ايهايف أٚال ٚنإ املهؾٛف ال ٜؿشؿ يف ايٓع

 ِ ٜؾذلط ايٝغرل ألْ٘ ٜغرل ٜؾل ايتشضط َٓ٘ ٚقاٍ ايتُُٝٞ إٕ بزت ٚقتا ٚاعتذلت ٚقتا مل ٜعز ؿزٜح عُضٚ بٔ ع١ًُ ؾً

 ٚإعتزباص ايكب١ً سٝح ؽضط إعتكباشلا ٚإتقاٍ ايٓذاع١ ب٘ إٕ مل ٜظشلا يف اؿاٍ ملا تكزّ يف ايؾضٚط-

ٚايعٌُ ايهجرل عار٠ َٔ غرل دٓغٗا يػرل مضٚص٠ ناملؾٞ ٚاؿو ٚايذلٚح ؾإٕ نجض َتٛايٝا أبطٌ ايقال٠ إمجاعا يف ايهايف قاٍ ٚإٕ قٌ مل -

ًٝ٘ ٚعًِ أَا١َ يف فالت٘ إسا قاّ محًٗا ٚإسا عذز ٚمعٗا َتؿل عًٝ٘ ٚؾتح ايباب يعا٥ؾ١ ٖٚٛ يف ايقال٠ ٚتكزّ ٚتأخض ٜبطًٗا ؿًُ٘ ف٢ً اهلل ع

 يف فال٠ ايهغٛف 

 ٚاإلعتٓار قٜٛا يػرل عشص ألٕ ايكٝاّ صنٔ ٚاملغتٓز قٜٛا نػرل قا٥ِ -

بٔ عالق١ قاٍ ف٢ً بٓا املػرل٠ بٔ ؽعب١ ؾًُا ف٢ً صنعتني قاّ ٚمل هًػ ٚصدٛع٘ عاملا سانضا يًتؾٗز األٍٚ بعز ايؾضٚع يف ايكضا٠٤ ملا ص٣ٚ طٜار -

ؾغبح ب٘ َٔ خًؿ٘ ؾأؽاص إيِٝٗ قَٛٛا ؾًُا ؾضؽ َٔ فالت٘ عًِ ٚعذز عذزتني ٚعًِ ٚقاٍ ٖهشا فٓع صعٍٛ اي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صٚاٙ أمحز 

 صٚاٙ أبٛ راٚر ٚابٔ َاد٘ ٚيكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾإٕ اعتتِ قا٥ُا ؾال هًػ ٚيٝغذز عذزتني 

 ٚتعُز طٜار٠ صنٔ ؾعًٞ ألْ٘ ىٌ ب٦ٝٗتٗا ؾتبطٌ إمجاعا قاي٘ يف ايؾضح -

 ٚتعُز تكزِٜ بعض األصنإ ع٢ً بعض ألٕ تضتٝبٗا صنٔ نُا تكزّ -

 ٚتعُز ايغالّ قبٌ إمتاَٗا ألْ٘ تهًِ ؾٝٗا -

 ٚتعُز إساي١ املع٢ٓ يف ايكضا٠٤ أٟ قضا٠٤ ايؿاؼ١ ألْٗا صنٔ -

 دٛر عذل٠ بعٝز٠ ٖٚٛ عضٜإ ألْ٘ وتاز إىل عٌُ نجرل يإلعتتاص بٗاٚبٛ-

 ٚبؿغذ اي١ٝٓ ٚبايذلرر يف ايؿغذ ٚبايعظّ عًٝ٘ ألٕ إعتزا١َ اي١ٝٓ ؽضط -

 ٌٚبؾه٘ ٌٖ ٣ْٛ ؾعٌُ َع ايؾو عُال قاٍ يف ايهايف َٚت٢ ؽو يف ايقال٠ ٌٖ ٣ْٛ أّ ال يظَ٘ اعت٦ٓاؾٗا ألٕ األفٌ عزَٗا ؾإٕ سنض أْ٘ ٣ْٛ قب-

 إٔ وزخ ؽ٦ٝا َٔ أؾعاٍ ايقال٠ أدظأٙ ٚإٕ ؾعٌ ؽ٦ٝا قبٌ سنضٙ بطًت فالت٘ ألْ٘ ؾعً٘ ؽانا يف فالت٘ 

 ٚبايزعا٤ مبالس ايزْٝا َٚا ٜؾب٘ نالّ اآلرَٝني يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ -

 غًِ إٕ فالتٓا ٖشٙ ال ٜقًح ؾٝٗا ؽ٤ٞ َٔ نالّ ايٓاؼ إمنا ٖٞ ايتغبٝح ٚايتهبرل ٚقضا٠٤ ايكضإٓ صٚاٙ َ

ٓو ٚباإلتٝإ بهاف اـطاب يػرل اهلل ٚصعٛي٘ أمحز ألْ٘ نالّ ٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ملا عضض ي٘ ايؾٝطإ يف فالت٘ أعٛس باهلل َٓو أيع-

 بًع١ٓ اهلل قبٌ ايتشضِٜ أٚ َؤٍٚ قاي٘ يف ايؿضٚع ٚعز٠ يف اإلقٓاع يف باب ايٓهاح َٔ خقا٥ق٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

دابض َضؾٛعا ايكٗك١ٗ تٓكض ايقال٠ ٚال تٓكض ايٛم٤ٛ صٚاٙ ايزاصقطين ٚقاٍ ابٔ املٓشص أمجعٛا ع٢ً إٔ اينشو ٜؿغز  ٚبايكٗك١ٗ ؿزٜح-

 ايقال٠ ٚأنجض أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ ايتبغِ ال ٜؿغزٖا قاي٘ يف املػ٢ٓ 

 اصقِ  ٚبايهالّ ٚيٛ عٗٛا ملا تكزّ ٚقٛي٘ ؾأَضْا بايغهٛت ْٚٗٝٓا عٔ ايهالّ صٚاٙ اؾُاع١ عٔ طٜز بٔ-

 ٚبتكزّ املأَّٛ ع٢ً إَاَ٘ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إمنا دعٌ اإلَاّ يٝؤمت ب٘-

 ٚببطالٕ فال٠ إَاَ٘ يعشص أٚ غرلٙ أختاصٙ األنجض ٚؾاقا ألبٞ سٓٝؿ١ قاي٘ يف ايؿضٚع -

 ٚبغالَ٘ عُزا قبٌ إَاَ٘ ألْ٘ تضى َتابع١ إَاَ٘ يػرل عشص -

 ؾاؾعٞ قاي٘ يف ايؿضٚع أٚ عٗٛا ٚمل ٜعزٙ بعزٙ ؾتبطٌ ٚؾاقا يً-

 ٚباألنٌ ٚايؾضب قاٍ ابٔ املٓشص أمجع نٌ َٔ مؿغ عٓ٘ إٔ َٔ أنٌ أٚ ؽضب يف ايؿضض عاَزا إٔ عًٝ٘ اإلعار٠ -

 ع٣ٛ ايٝغرل عضؾا يٓاؼ ٚداٌٖ ٜٚغذز ي٘ ألْ٘ تبطٌ ايقال٠ بعُزٙ ؾعؿ٢ عٔ عٗٛٙ ؾٝغذز ي٘ قاي٘ يف ايهايف 

 ؼ ألْ٘ ال ميهٔ ايتشضط َٓ٘ ٚال تبطٌ إٕ بًع َا بني أعٓاْ٘ بال َن-

ٓشص ٚنايهالّ إٕ تٓشٓح بال ساد١ أٚ ْؿذ ؾبإ سضؾإ يكٍٛ ابٔ عباؼ َٔ ْؿذ يف فالت٘ ؾكز تهًِ صٚاٙ ععٝز ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ مٛٙ ٚقاٍ ابٔ امل-

أف أف صٚاٙ أبٛ راٚر ٚقاٍ َٗٓا  ال ٜجبت عُٓٗا ٚاملجبت َكزّ ع٢ً ايٓايف ٚعٓ٘ أنضٖ٘ ٚال أقٍٛ ٜكطع ايقال٠ ؿزٜح ايهغٛف ٚؾٝ٘ ثِ ْؿذ ؾكاٍ

 صأٜت أبا عبز اهلل ٜتٓشٓح يف فالت٘
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 أٚ اْتشب ال خؾ١ٝ هلل ؾإٕ نإ َٔ خؾ١ٝ اهلل تعاىل مل ٜبطًٗا ألٕ عُض نإ ٜغُع ْؾٝذ٘ َٔ ٚصا٤ ايقؿٛف 

نالّ ايٓا٥ِ ٜٚٓبػٞ إٔ ال تبطٌ يضؾع  ال إٕ ْاّ ؾتهًِ أٚ عبل ع٢ً يغاْ٘ ساٍ قضا٤ت٘ أٚ غًط ؾٝٗا ؾأت٢ به١ًُ َٔ غرل ايكضإٓ ٚتٛقـ أمحز يف

 ايكًِ عٓ٘ قاي٘ يف املػين 

ْ٘ أٚ غًب٘ ععاٍ أٚ عطاؼ تجاؤب أٚ بها٤ ْك عًٝ٘ يف ايبها٤ ٚقاٍ َٗٓا فًٝت إىل دٓب أبٞ عبز اهلل ؾتجا٤ب مخػ َضات ٚزلعت يتجاؤب٘ ٖاٙ ٚأل

 عً٘ ؾضنع صٚاٙ ايٓغا٥ٞف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قضأ َٔ املؤَٓني إىل سنض َٛع٢ ٖٚاصٕٚ ثِ أخشت٘ ع

 

 ؟عذٛر ايغٗٛ  أسنض سهِ 

 ٜغٔ إسا أت٢ بكٍٛ َؾضٚع يف غض قً٘ عٗٛا يعُّٛ قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا ْغٞ أسزنِ ؾًٝغذز عذزتني صٚاٙ َغًِ 

 ٜٚباح إسا تضى َغْٓٛا ٚال ٜغٔ ألْ٘ ال ميهٔ ايتشضط َٓ٘-

 

 َت٢ هب عذٛر ايغٗٛ؟

ٛرا أٚ قٝاَا أٚ قعٛرا ٚيٛ قزص دًغ١ اإلعذلاس١ ؿزٜح ابٔ َغعٛر ف٢ً بٓا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ مخغا ؾًُا ٚهب إسا طار صنٛعا أٚ عذ-

ذز اْؿتٌ َٔ ايقال٠ تٛؽٛـ ايكّٛ بِٝٓٗ ؾكاٍ َا ؽأْهِ ؾكايٛا ٜاصعٍٛ اهلل ٌٖ طٜز يف ايقال٠ ؽ٤ٞ قاٍ ال قايٛا ؾإْو فًٝت مخغا ؾاْؿتٌ ؾغ

إمنا أْا بؾض َجًهِ أْغ٢ نُا تٓغٕٛ ؾإسا ْغٞ أسزنِ ؾًٝغذز عذزتني ٚيف يؿغ ؾإسا طار ايضدٌ أٚ ْكك ؾًٝغذز عذزتني  عذزتني ثِ عًِ ثِ قاٍ

 صٚاٙ َغًِ 

أٚ عًِ قبٌ إمتاَٗا ؿزٜح عُضإ بٔ سقني قاٍ عًِ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف ثالخ صنعات َٔ ايعقض ثِ قاّ ؾزخٌ اؿذض٠ ؾكاّ -

 ٜٔ ؾكاٍ أققضت ايقال٠ ؾدضز ؾق٢ً ايضنع١ اييت نإ تضى ثِ عًِ ثِ عذز عذزتٞ ايغٗٛ ثِ عًِ صٚاٙ َغًِ صدٌ بغٝط ايٝز

 أٚ ؿٔ ؿٓا وٌٝ املع٢ٓ ألٕ عُزٙ ٜبطٌ ايقال٠ ؾٛدب ايغذٛر يغٗٛٙ -

َع٘ ؾًُا قن٢ ايقال٠ اْتعض ايٓاؼ أٚ تضى ٚادبا ؿزٜح أبٔ ع١ٓٝ أْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاّ يف ايعٗض َٔ صنعتني ؾًِ هًػ ؾكاّ ايٓاؼ -

 تغًُٝ٘ ندل ؾغذز عذزتني قبٌ إٔ ٜغًِ ثِ عًِ َتؿل عًٝ٘ ؾجبت ٖشا باـدل ٚقغٓا عًٝ٘ عا٥ض ايٛادبات قاي٘ يف ايهايف 

 أٚ ؽو يف طٜار٠ ٚقت ؾعًٗا ألْ٘ أر٣ دظ٤ا َٔ فالت٘ َذلررا يف نْٛ٘ َٓٗا-

ذٛر يعُّٛ سزٜح إسا ؽو أسزنِ يف فالت٘ ؾًٝتشض ايقٛاب ؾًٝتِ عًٝ٘ ثِ يٝغذز عذزتني أٚ طا٥زا عًٝٗا ؾنعؿت اي١ٝٓ ٚاستادت يًذدل بايغ-

 َتؿل عًٝ٘ ؾإٕ ؽو يف ايظٜار٠ بعز ؾعًٗا ؾال عذٛر عًٝ٘ ألٕ األفٌ عزّ ايظٜار٠ ؾًشل باملعزّٚ

 

 أسنض سهِ تضى عذٛر ايغٗٛ؟

 ال٠ عُزا ٚتبطٌ ايقال٠ بتعُز تضى عذٛر ايغٗٛ ايٛادب ألْ٘ تضى ٚادبا َٔ ايق-

 إال إٕ تضى َا ٚدب بغالَ٘ قبٌ إمتاَٗا أل ٕ قٌ ايغذٛر ي٘ بعز ايغالّ ْزبا ؾًِ ٜؤثض تضن٘ يف إبطاشلا ألْ٘ خاصز عٓٗا -

إ ٚإٕ ؽا٤ عذز عذزتٞ ايغٗٛ قبٌ ايغالّ أٚ بعزٙ ألٕ األسارٜح ٚصرت بهٌ َٔ األَضٜٔ ؾًٛ عذز يًهٌ قبٌ ايغالّ أٚ بعزٙ داط ٚقاٍ ايظٖضٟ ن

 األَضٜٔ ايغذٛر قبٌ ايغالّ سنضٙ يف املع٢ٓآخض 

 

 َت٢ ٜهٕٛ عذٛر ايغٗٛ قبٌ ايتؾٗز؟

ؿزٜح عُضإ بٔ سقني إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ف٢ً بِٗ ؾغٗا ؾغذز عذزتني ثِ تؾٗز ثِ عًِ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايذلَشٟ ٚسغٓ٘ ٚألٕ 

 تؾٗز نُا استاز إىل ايغالّايغذٛر بعز ايغالّ يف سهِ املغتكٌ بٓؿغ٘ َٔ ٚد٘ ؾاستاز إىل اي

 

 أسنض سهِ َٔ ْغ٢ عذٛر ايغٗٛ؟

 ٚإٕ ْغٞ ايغذٛر ست٢ طاٍ ايؿقٌ عضؾا أٚ أسزخ أٚ خضز َٔ املغذز عكط ْك عًٝ٘ يؿٛات قً٘

 

 أسنض سهِ عٗٛ املأَّٛ ؟ٚسهِ عٗٛ اإلَاّ؟

٘ يف املػ٢ٓ ؿزٜح ابٔ عُض َضؾٛعا يٝػ ع٢ً َٔ خًـ ٚال عذٛر ع٢ً َأَّٛ رخٌ أٍٚ ايقال٠ إسا عٗا يف فالت٘ يف قٍٛ عا١َ أٌٖ ايعًِ قاي-

 اإلَاّ عٗٛ ؾإٕ عٗا إَاَ٘ ؾعًٝ٘ ٚع٢ً َٔ خًؿ٘ صٚاٙ ايزاصقطين 
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ز األٍٚ ٚإٕ عٗا إَاَ٘ يظَ٘ َتابعت٘ يف عذٛر ايغٗٛ سهاٙ ابٔ املٓشص إمجاعا ملا تكزّ ٚقز فح عٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أْ٘ ملا عذز يذلى ايتؾٗ-

 إ عذز ايٓاؼ َع٘ ٚيعُّٛ قٛي٘ ؾإسا ؾاعذزٚاٚايغالّ َٔ ْكق

 

 َاسا ع٢ً املأَّٛ عٓز ْغٝإ اإلَاّ عذٛر ايغٗٛ؟ 

ؾإٕ مل ٜغذز إَاَ٘ ٚدب عًٝ٘ ٖٛ ٚب٘ قاٍ َايو قاٍ يف املػين ألٕ فالت٘ ْكقت بغٗٛ إَاَ٘ ؾًِ هدلٖا ؾًظَ٘ ٖٛ ددلٖا ٚيعُّٛ قٛي٘ ف٢ً 

 اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾعًٝ٘ ٚع٢ً َٔ نًؿ٘ 

 قاّ يضنع١ طا٥ز٠ دًػ َت٢ سنض ؾإٕ نإ قز تؾٗز عكب ايضنع١ اييت متت بٗا فالت٘ عذز يًغٗٛ ثِ عًِ ٚإال تؾٗز ٚعذز ٚعًِ  ٚإٕ-

ّ ٚإٕ ْٗض عٔ تضى ايتؾٗز األٍٚ ْاعٝا يظَ٘ ايضدٛع يٝتؾٗز ٚنضٙ إٕ اعتتِ قا٥ُا ؿزٜح املػرل٠ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ إسا قا-

 ني ؾًِ ٜغتتِ قا٥ُا ؾًٝذًػ ؾإٕ اعتتِ قا٥ُا ؾال هًغٔ ٚيٝغذز عذزتني صٚاٙ أبٛ راٚر ٚابٔ َاد٘ أسزنِ َٔ ايضنعت

 ٚيظّ املأَّٛ َتابعت٘ ؿزٜح إمنا دعٌ اإلَاّ يٝؤمت ب٘-

 ٚملا قاّ عًٝ٘ ايغالّ عٔ ايتؾٗز قاّ ايٓاؼ َع٘ ٚؾعً٘ مجاع١ َٔ ايقشاب١-

 

 ٠؟َاسا ع٢ً امُلقًٞ ؾ٣ٞ ساي١ ايؾو أثٓا٤ ايقال

 ٚال ٜضدع إٕ ؽضع يف ايكضا٠٤ ألٕ ايكضا٠٤ صنٔ َكقٛر ؾإسا ؽضع ؾٝ٘ مل ٜضدع إىل ٚادب ٚؿزٜح املػرل٠ -

 َٚٔ ؽو يف صنٔ أٚ عزر صنعات ٖٚٛ يف ايقال٠ ب٢ٓ ع٢ً ايٝكني ٖٚٛ األقٌ ٜٚغذز يًغٗٛ ؿزٜح أبٞ ععٝز َضؾٛعا -

 ضح ايؾو ٚيٝي ع٢ً َا اعتٝكٔ ثِ ٜغذز عذزتني قبٌإسا ؽو أسزنِ يف فالت٘ ؾًِ ٜزص أف٢ً ثالثا أٚ أصبعا ؾًٝط

 إٔ ٜغًِ ؾإٕ نإ ف٢ً مخغا ؽؿعٔ ي٘ فالت٘ ٚإٕ نإ ف٢ً أصبعا ناْت تضغُٝا يًؾٝطإ صٚاٙ أمحز َٚغًِ 

 ٚبعز ؾضاغ٘ ال أثض يًؾو ألٕ ايعاٖض اإلتٝإ بٗا ع٢ً ايٛد٘ املؾضٚع ٚألٕ سيو ٜهجض ؾٝؾل ايضدٛع إيٝ٘ قاي٘ يف ايهايف

 

 ؟فال٠ ايتطٛع  ض ؾنٌأسن

 ٖٚٞ أؾنٌ تطٛع ايبزٕ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚأعًُٛا إٔ َٔ خرل أعُايهِ ايقال٠ صٚاٙ ابٔ َاد٘ -

 {ؾنٌ اهلل اجملاٖزٜٔ بأَٛاشلِ ٚأْؿغِٗ ع٢ً ايكاعزٜٔ رصد١  }بعز اؾٗار يكٛي٘ تعاىل 

 عٛا٤ ٚعا٥ض ايٓاؼ ُٖر ال خرل ؾِٝٗ  ٚايعًِ تعًُ٘ ٚتعًُٝ٘ قاٍ أبٛ ايزصرا٤ ايعامل ٚاملتعًِ يف األدض

 ٚاؾنًٗا َا عٔ مجاع١ ألْ٘ أؽب٘ بايؿضا٥ض -

 ٚآنزٖا ايهغٛف ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾعًٗا ٚأَض بٗا -

 ؾاالعتغكا٤ ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜغتغكٞ تاص٠ ٜٚذلى أخض٣-

 ؾايذلاٜٚح ألْٗا تغٔ شلا اؾُاع١ -

 

 ؟أسنض فؿ١ فال٠ ايٛتض ٚٚقتٗا

ٙ ؾايٛتض ؿزٜح بضٜز٠ َضؾٛعا َٔ مل ٜٛتض ؾًٝػ َٓا صٚاٙ أمحز ٚأقً٘ صنع١ ؿزٜح ابٔ عُض ٚابٔ عباؼ َضؾٛعا ايٛتض صنع١ َٔ آخض ايًٌٝ صٚا-

 َغًِ ٚأنجضٙ إسز٣ عؾض٠ يكٍٛ عا٥ؾ١ نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜقًٞ بايًٌٝ إسز٣ عؾض٠ صنع١ ٜٛتض َٓٗا بٛاسز٠ َتؿل عًٝ٘ 

 هُاٍ ثالخ بغالَني ألٕ ابٔ عُض نإ ٜغًِ َٔ صنعتني ست٢ ٜاَض ببعض سادت٘ ٚأر٢ْ اي-

 ٚهٛط بٛاسز عضرا ؿزٜح عا٥ؾ١ نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜٛتض بجالخ ال ٜؿقٌ ؾٝٗٔ صٚاٙ أمحز ٚايٓغا٥ٞ -

اٙ َغًِ ٚسزٜح إٕ اهلل قز أَزنِ بقال٠ ٖٞ خرل ٚٚقت٘ َا بني فال٠ ايعؾا٤ ٚطًٛع ايؿذض ؿزٜح أبٞ ععٝز َضؾٛعا أٚتضٚا قبٌ إٔ تقبشٛا صٚ-

 يهِ َٔ محض ايٓعِ ِٖٚ ايٛتض ؾقًٖٛا ؾُٝا بني ايعؾا٤ إىل طًٛع ايؿذض صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايذلَشٟ ٚابٔ َاد٘

 

 أسنض فؿ١ ايكٓٛت؟

ؼ ٚعٔ عُض ٚعًٞ أُْٗا ناْا ٜكٓتإ بعز ايضنٛع ْزبا ألْ٘ فح عٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ صٚا١ٜ أبٞ ٖضٜض٠ ٚأْػ ٚابٔ عبا يف ايٛتضٜٚكٓت -

ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜكٓت قبٌ  بعز ايضنٛع صٚاٙ أمحز ٚاألثضّ ؾًٛ ندل ٚصؾع ٜزٜ٘ ثِ قٓت قبٌ ايضنٛع داط ؿزٜح أبٞ بٔ نعب إٔ

ٚصؾع ٜزٜ٘ ثِ قٓت ٚقاٍ أبٛ بهض اـطٝب ايضنٛع صٚاٙ أبٛ راٚر ٚص٣ٚ األثضّ عٔ ابٔ َغعٛر أْ٘ نإ ٜكٓت يف ايٛتض ٚنإ إسا ؾضؽ َٔ ايكضا٠٤ ندل 

 األسارٜح اييت ؾٝٗا ايكٓٛت قبٌ ايضنٛع نًٗا َعًٛي١ 
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 ٚال بأؼ إٔ ٜزعٛ يف قٓٛت٘ مبا ؽا٤ ألٕ عُض صمٞ اهلل عٓ٘ قٓت بغٛصتٞ أبٞ قاٍ ابٔ عرلٜٔ نتبُٗا أبٞ يف َقشؿ٘ إىل قٛي٘ ًَشل 

ٛيٓا ؾُٝٔ تٛيٝت ٚباصى يٓا ؾُٝا أعطٝت ٚقٓا ؽض َا قنٝت إْو تكنٞ ٚال ٜكن٢ عًٝو ٚمما ٚصر ايًِٗ ٖزْا ؾُٝا ٖزٜت ٚعاؾٓا ؾُٝٔ عاؾٝت ٚت-

إْ٘ ال ٜشٍ َٔ ٚايٝت ٚال ٜعظ َٔ عارٜت تباصنت صبٓا ٚتعايٝت صٚاٙ أمحز ٚيؿع٘ ي٘ ٚايذلَشٟ ٚسغٓ٘ َٔ سزٜح اؿغٔ ابٔ عًٞ قاٍ عًُين 

 يًِٗ اٖزْٞ إىل ٚتعايٝت ٚيٝػ ؾٝ٘ ٚال ٜعظ َٔ عارٜت ٚصٚاٙ ايبٝٗكٞ ٚ أثبتٗا ؾٝ٘ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نًُات أقٛشلٔ يف قٓٛت ايٛتض ا

ايًِٗ إْا ْعٛس بضماى َٔ عدطو ٚبعؿٛى َٔ عكٛبتو ٚبو َٓو ال مقٞ ثٓا٤عًٝو أْت نُا أثٓٝت ع٢ً ْؿغو ؿزٜح عًٞ أْ٘ ف٢ً اهلل 

 آخضٙ صٚاٙ اـُغ١ ٚايضٚاٜتإ باإلؾضار ٚمجعُٗا املؤيـ يٝؾاصى اإلَاّ عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜكٍٛ يف آخض ٚتضٙ ايًِٗ إْٞ أعٛس بضماى َٔ عدطو إىل

 املأَّٛ يف ايزعا٤ 

ثِ ٜقًٞ ع٢ً ايٓيب ؿزٜح اؿغٔ بٔ عًٞ ايغابل ٚيف آخضٙ ٚف٢ً اهلل ع٢ً قُز صٚاٙ ايٓغا٥ٞ ٚعٔ عُض ايزعا٤ َٛقٛف بني ايغُا٤ ٚاألصض -

 شٟ ال ٜقعز َٓ٘ ؽ٤ٞ ست٢ تق٢ً ع٢ً ْبٝو صٚاٙ ايذلَ

 ٜٚؤَٔ املأَّٛ إٕ زلع٘ ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾا قاي٘ إعشام ٚؿزٜح ابٔ عباؼ ثِ ميغح ٚدٗ٘ بٝزٜ٘ ٖٓا ٚخاصز ايقال٠ إسا رعا يعُّٛ سزٜح عُض-

ٜح نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا صؾع ٜزٜ٘ يف ايزعا٤ ال وطُٗا ست٢ ميغح بُٗا ٚدٗ٘ صٚاٙ ايذلَشٟ ٚيكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف سز

 ابٔ عباؼ ؾإسا ؾضغت ؾاَغح بُٗا ٚدٗو صٚاٙ أبٛ راٚر ٚابٔ َاد٘ 

 

 أسنض سهِ ايكٓٛت يف غرل ايٛتض؟

ٚنضٙ ايكٓٛت يف غرل ايٛتض ست٢ يف ايؿذض ؿزٜح َايو األؽذعٞ قاٍ قًت ألبٞ ٜا أبت إْو فًٝت خًـ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚأبٞ 

ٛ مخػ عٓني أناْٛا ٜكٓتٕٛ يف ايؿذض قاٍ أٟ بين قزخ صٚاٙ أمحز ٚايذلَشٟ ٚفشش٘ ٚعٔ ععٝز بهض ٚعُض ٚعجُإ ٚعًٞ ٖا ٖٓا بايهٛؾ١ م

 بٔ دبرل قاٍ أؽٗز أْٞ زلعت ابٔ عباؼ ٜكٍٛ إٕ ايكٓٛت يف فال٠ ايؿذض بزع١ صٚار ايزاصقطين

 

 أسنض أؾنٌ ايضٚاتب املؤنز٠ ٚعزرٖا؟

 ٚأؾنٌ ايضٚاتب ع١ٓ ايؿذض ؿزٜح عا٥ؾ١ َضؾٛعا -

ايؿذض خرل َٔ ايزْٝا َٚا ؾٝٗا صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚايذلَشٟ ٚفشش٘ ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا ال تزعٛا صنعيت ايؿذض ٚيٛ طضرتهِ اـٌٝ صٚاٙ صنعتا 

 أمحز ٚأبٛ راٚر 

١ ؾكاٍ ْعِ بني ثِ املػضب ؿزٜح عبٝز َٛىل ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أْ٘ ع٦ٌ أنإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜأَض بقال٠ بعز املهتٛب-

 ثِ عٛا٤ املػضب ٚايعؾا٤

عٔ  ٚايضٚاتب املؤنز٠ عؾض صنعتإ قبٌ ايعٗض ٚصنعتإ بعزٖا ٚصنعتإ بعز املػضب ٚصنعتإ بعز ايعؾا٤ ٚصنعتإ قبٌ ايؿذض يكٍٛ ابٔ عُض سؿعت

 بعز ايعؾا٤ ٚصنعتني قبٌ ايػزا٠ ٚناْت عاع١ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صنعتني قبٌ ايعٗض ٚصنعتني بعز ايعٗض ٚصنعتني بعز املػضب ٚصنعتني

 ال أرخٌ ع٢ً ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾٝٗا ؾشزثتين سؿق١ أْ٘ نإ إسا طًع ايؿذض ٚأسٕ املؤسٕ ف٢ً صنعتني َتؿل عًٝ٘

 

 أسنض سهِ قنا٤ ايضٚاتب املؤنز٠؟

اّ عٓٗا ٚقن٢ ايضنعتني ايًتني قبٌ ايعٗض بعز ايعقض ٚقٝػ ٜٚغٔ قنا٤ ايضٚاتب ٚايٛتض ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قن٢ صنعيت ايؿذض سني ْ

 ايباقٞ ٚعٔ أبٞ ععٝز َضؾٛعا َٔ ْاّ عٔ ٚتضٙ أٚ ْغٝ٘ ؾًٝقً٘ إسا سنضٙ صٚاٙ أبٛ راٚر 

 إال َا ؾات َع ؾضم٘ ٚنجض ؾاألٚىل تضن٘ ؿقٍٛ املؾك١ ب٘ إال ع١ٓ ايؿذض ؾٝكنٝٗا َطًكا يتأنزٖا

 

 أسنض عٓٔ ايضٚاتب املؤنز٠؟

 ٌ ايهٌ ببٝت أؾنٌ ؿزٜح عًٝهِ بايقال٠ يف بٝٛتهِ ؾإٕ خرل فال٠ املض٤ يف بٝت٘ إال املهتٛب١ صٚاٙ َغًِ يهٔ َا ؽضع ي٘ اؾُاع١ َغتج٢ٓٚؾع-

 أٜنا 

ِ أٚ ٜٚغٔ ايؿقٌ بني ايؿضمٔ ٚعٓت٘ بكٝاّ أٚ نالّ يكٍٛ َعا١ٜٚ إٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أَضْا بشيو إٔ ال ْٛفٌ فال٠ بقال٠ ست٢ ْتهً-

 نضز صٚاٙ َغًِ

 

 أسنض ؾنٌ فال٠ ايذلاٜٚح ٚعزر صنعتٗا؟

ٚايذلاٜٚح عؾضٕٚ صنع١ بضَنإ مجاع١ ؿزٜح ابٔ عباؼ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜقًٞ يف ؽٗض صَنإ عؾضٜٔ صنع١ صٚاٙ أبٛ بهض 
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اب ٜكَٕٛٛ يف صَنإ بجالخ ٚعؾضٜٔ صنع١ صٚاٙ َايو ٚعٔ عبز ايعظٜظ يف ايؾايف بإعٓارٙ ٚعٔ ٜظٜز بٔ صَٚإ نإ ايٓاؼ يف طَٔ عُض بٔ اـط

 ٘ أبٞ سص إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ مجع أًٖ٘ ٚافشاب٘ ٚقاٍ إْ٘ قاّ َع اإلَاّ ست٢ ٜٓقضف نتب ي٘ قٝاّ ي١ًٝ صٚاٙ أمحز ٚايذلَشٟ ٚفشش

 ٚٚقتُٗا َا بني ايعؾا٤ ٚايٛتض ؿزٜح إدعًٛا آخض فالتهِ بايًٌٝ ٚتضا َتؿل عًٝ٘

 

 أسنض ؾنٌ فال٠ ايًٌٝ؟

ٙ ٚفال٠ ايًٌٝ أؾنٌ َٔ فال٠ ايٓٗاص ٚفال٠ ايًٌٝ أؾنٌ َٔ فال٠ ايٓٗاص ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا أؾنٌ ايقال٠ بعز ايؿضٜن١ فال٠ ايًٌٝ صٚا-

 َغًِ 

إسا َن٢ ؽطض ايًٌٝ اؿزٜح صٚاٙ ٚايٓقـ األخرل أؾنٌ َٔ األٍٚ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜٓظٍ صبٓا تباصى ٚتعاىل نٌ ي١ًٝ إىل زلا٤ ايزْٝا -

 َغًِ ٚسزٜح أؾنٌ ايقال٠ فال٠ راٚر نإ ٜٓاّ ْقـ ايًٌٝ ٜٚكّٛ ثًج٘ ٜٚٓاّ عزع٘

 

 أسنض فؿ١ فال٠ ايكٝاّ؟ َٚا املكقٛر بايتٗذز؟

ٕ إال بعز صقز٠ َٚٔ مل ٜضقز ؾال ٚايتٗذز َا نإ بعز ايّٓٛ يكٍٛ عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا ايٓاؽ١٦ ايكٝاّ بعز ايّٓٛ ٚقاٍ اإلَاّ أمحز ايٓاؽ١٦ ال تهٛ-

 ْاؽ١٦ ي٘ ٚقاٍ ٖٞ أؽز ٚط٤ أٟ تجبتا تؿِٗ َا تكضأ ٚتعٞ أسْو 

ٜٚغٔ قٝاّ ايًٌٝ ؿزٜح عًٝهِ بكٝاّ ايًٌٝ ؾإْ٘ رأب ايقاؿني قبًهِ ٖٚٛ قضب١ إىل صبهِ َٚهؿض٠ يًغ٦ٝات َٚٓٗا٠ عٔ اإلثِ صٚاٙ اؿانِ -

 ٚفشش٘ 

 ٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا إسا قاّ أسزنِ َٔ ايًٌٝ ؾًٝؿتح فالت٘ بضنعتني خؿٝؿتني صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚابٛ راٚر ٚاؾتتاس٘ بضنعتني خؿٝؿتني ؿزٜح أب-

صٚاٙ  ْٚٝت٘ عٓز ايّٓٛ ؿزٜح أبٞ ايزصرا٤ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ َٔ ْاّ ْٚٝت٘ إٔ ٜكّٛ نتب ي٘ َا ٣ْٛ ٚنإ َْٛ٘ فزق١ فزق١ عًٝ٘-

 أبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ 

 ع بضنع١ قٝاعا ع٢ً ايٛتض قاٍ يف اإلقٓاع َع ايهضا١ٖ ٜٚقح ايتطٛ-

زا ٚأدض ايكاعز غرل املعشٚص ْقـ أدض ايكا٥ِ ؿزٜح َٔ ف٢ً ؾٗٛ أؾنٌ َٚٔ ف٢ً قاعزا ؾً٘ ْقـ أدض ايكا٥ِ َتؿل عًٝ٘ أَا املعشٚص ؾأدضٙ قاع

 نأدضٙ قا٥ُا يًعشص 

نغٛف ؿزٜح أقضب َا ٜهٕٛ ايعبز َٔ صب٘ ٖٚٛ عادز ٚأَضٙ ف٢ً اهلل  نقال٠ غرل َا ٚصر تطًٜٛ٘ ٚنجض٠ ايضنٛع ٚايغذٛر أؾنٌ َٔ طٍٛ ايكٝاّ-

عًٝ٘ ٚعًِ بهجض٠ ايغذٛر يف غرل سزٜح صٚأٖ أمحز َٚغًِ ٚأبٛ راٚر ٚعٓ٘ طٍٛ ايكٝاّ أؾنٌ ؿزٜح دابض َضؾٛعا أؾنٌ ايقال٠ طٍٛ ايكٓٛت 

ٍ ايتشكٝل إٔ سنض ايكٝاّ ٖٚٛ ايكضا٠٤ أؾنٌ َٔ سنض ايضنٛع ٚايغذٛر ْٚؿػ صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚايذلَشٟ ٚعٓ٘ ايتغاٟٚ اختاصٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٚقا

 ايضنٛع ٚايغذٛر أؾنٌ َٔ ْؿػ ايكٝاّ ؾاعتزال

 

 أسنض سهِ فال٠ اينش٢؟ ٚعزر صنعتٗا ٚٚقتٗا؟

ععٝز نإ ايٓيب ف٢ً  ٚتغٔ فال٠ اينش٢ ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ ٚأبٞ ايزصرا٤ صٚاُٖا َغًِ غبا بإٔ ٜقًٝٗا يف بعض األٜاّ رٕٚ بعض ؿزٜح أبٞ

 اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜقًٞ اينش٢ ست٢ ْكٍٛ ال ٜزعٗا ٜٚزعٗا ست٢ ْكٍٛ ال ٜقًٝٗا صٚاٙ أمحز ٚايذلَشٟ ٚقاٍ سغٔ غضٜب 

ٚفالٖا عتا نُا يف  ٚأقًٗا صنعتإ ؿزٜح ٚصنعيت اينش٢ ٚفالٖا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أصبعا نُا يف سزٜح عا٥ؾ١ صٚاٙ أمحز َٚغًِ-

 سزٜح دابض بٔ عبز اهلل صٚاٙ ايبداصٟ يف تاصى٘ 

 ٚأنجضٖا مثإ ؿزٜح أّ ٖا٤٢ْ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عاّ ايؿتح ف٢ً مثاْٞ صنعات عبش١ اينش٢ صٚاٙ اؾُاع١ -

عات َٔ أٍٚ ايٓٗاص أنؿو آخضٙ صٚاٙ اـُغ١ إال ابٔ ٚٚقتٗا َٔ خضٚز ٚقت ايٓٗٞ إىل قبٌٝ ايظٚاٍ ؿزٜح قاٍ اهلل تعاىل ابٔ آرّ اصنع أصبع صن-

 َاد٘ 

 ٚأؾنً٘ إسا اؽتز اؿض ؿزٜح فال٠ األٚابني سني تضَض ايؿقاٍ صٚاٙ َغًِ-

 

 أسنض سهِ ؼ١ٝ املغذز؟

  صٚاٙ اؾُاع١ٚتغٔ ؼ١ٝ املغذز ؿزٜح أبٞ قتار٠ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ إسا رخٌ أسزنِ املغذز ؾال هًػ ست٢ ٜقًٞ صنعتني-

 

 أسنض ؾنٌ ع١ٓ ايٛم٤ٛ ٚإسٝا٤ َا بني ايعؾا٥ني ؟

ٞ ٚع١ٓ ايٛم٤ٛ ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ يبالٍ عٓز فال٠ ايؿذض ٜا بالٍ سزثين بأصد٢ عٌُ عًُت٘ يف اإلعالّ ؾإْ-
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تطٗض طٗٛصا يف عاع١ َٔ يٌٝ ٚال ْٗاص إال َا فًٝت بشيو ايطٗٛص زلعت رف ْعًٝو بني ٜزٟ يف اؾ١ٓ قاٍ َا عًُت عُال أصد٢ عٓزٟ أْٞ مل أ

 َا نتب اهلل يٞ إٔ أفًٞ َتؿل عًٝ٘ 

ناْٛا قًٝال َٔ  }ٚإسٝا٤ َا بني ايعؾا٥ني ٖٚٛ قٝاّ ايًٌٝ قاٍ اإلَاّ أمحز قٝاّ ايًٌٝ َٔ املػضب إىل طًٛع ايؿذض ٚعٔ قتار٠ عٔ أْػ يف قٛي٘ تعاىل -

صٚاٙ أبٛ راٚر ٚعٔ سشٜؿ١ قاٍ فًٝت َع  {تتذاؾ٢ دٓٛبِٗ عٔ املنادع  }ْٛا ٜقًٕٛ ؾُٝا بني املػضب ٚايعؾا٤ ٚنشيو قاٍ نا {ايًٌٝ َا ٜٗذعٕٛ 

 ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ املػضب ؾًُا قن٢ فالت٘ قاّ ؾًِ ٜظٍ ٜقًٞ ست٢ ف٢ً ايعؾا٤ ثِ خضز صٚاٙ أمحز ٚايذلَشٟ

 

 أسنض سهِ عذٛر ايتال٠ٚ ٚفؿت٘؟

٠ٚ َع ققض ايؿقٌ يًكاص٤٣ ٚاملغتُع ؿزٜح ابٔ عُض نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكضأ عًٝٓا ايغٛص٠ ؾٝٗا ايغذز٠ ؾٝغذز ٜٚغٔ عذٛر ايتال-

 ْٚغذز َع٘ ست٢ َا هز أسزْا َٛمعا ؾبٗت٘ َتؿل عًٝ٘ 

 ٛر ايقال٠ ٖٚٛ نايٓاؾ١ً ؾُٝا ٜعتدل شلا َٔ ايؾضٚط ألْ٘ عذٛر ٜكقز ب٘ ايتكضب إىل اهلل تعاىل ؾهإ فال٠ نغذ-

 أبٛ راٚر  ٜهدل إسا عذز بال تهبرل٠ إسضاّ يكٍٛ ابٔ عُض نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكضأ عًٝٓا ايكضإٓ ؾإسا َض بايغذز٠ ندل ٚعذزْا َع٘ صٚاٙ

٘ عذٛر ايقال٠ ٚعذٛر ٚإسا صؾع ندل قاٍ يف ايؿضٚع يف األفح ٚؾاقا ٜعين يأل١ُ٥ ايجالث١ ٚيف ايهايف ٜهدل يًضؾع َٓ٘ ألْ٘ صؾع َٔ عذٛر أؽب-

 ايغٗٛ

 ٚهًػ ٜٚغًِ إسا صؾع تغ١ًُٝ ٚاسز٠ نقال٠ اؾٓاط٠ يعُّٛ سزٜح ٚؼًًٝٗا ايتغًِٝ بال تؾٗز ألْ٘ مل ٜٓكٌ ؾٝ٘-

 

 أسنض فؿ١ عذٛر ايتال٠ٚ يف فال٠ اؾُاع١؟

 ٜح إمنا دعٌ اإلَاّ يٝؤمت ب٘ ؾال ؽتًؿٛا عًٝ٘ ٚإٕ عذز املأَّٛ يكضا٠٤ ْؿغ٘ أٚ يكضا٠٤ غرل إَاَ٘ عُزا بطًت فالت٘ يظٜارت٘ ؾٝٗا عُزا ٚؿز-

 ًٜٚظّ املأَّٛ َتابع١ إَاَ٘ يف فال٠ اؾٗض ؾًٛ تضى َتابعت٘ عُزا بطًت فالت٘ يًشزٜح ايغابل -

أفشاب٘ ٜٚعتدل نٕٛ ايكاص٤٣ ٜقًح إَاَا يًُغتُع ؾال ٜغذز إٕ مل ٜغذز ايكاص٤٣ ؿزٜح عطا٤ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أت٢ إىل ْؿض َٔ -

اٙ ؾكضأ صدٌ َِٓٗ عذز٠ ثِ ْعض إىل صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إْو نٓت إَآَا ٚيٛ عذزت عذزْا صٚ

 ايؾاؾعٞ 

 ٚال قزاَ٘ ٚال عٔ ٜغاصٙ َع خًٛ ميٝٓ٘ أٟ ايتايٞ عٔ عادز َع٘ يعزّ فش١ اإل٥تُاّ ب٘ إسا -

 خٓج٢ يعزّ فش١ إ٥تُاَ٘ بٗا ٚال ٜغذز صدٌ يتال٠ٚ اَضأ٠ ٚ

 ٜٚغذز يتال٠ٚ أَٞ ٚطَٔ ألٕ قضا٠٤ ايؿاؼ١ ٚايكٝاّ يٝغا صنٓا يف ايغذٛر ٚممٝظ ألْ٘ تقح إَاَت٘ يف ايٓؿٌ

 

 أسنض سهِ عذٛر ايؾهض ٚعبب٘؟

َض ٜغض ب٘ خض عادزا صٚاٙ أبٛ راٚر إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ إسا أتاٙ أ ٜٚغٔ عذٛر ايؾهض عٓز ػزر ايٓعِ ٚإْزؾاع ايٓكِ ؿزٜح أبٞ بهض

 ٚايذلَشٟ ٚابٔ َاد٘ ٚعذز عًٞ سني ٚدز سا ايجز١ٜ يف اـٛاصز صٚاٙ أمحز 

 ٚعذز نعب بٔ َايو ملا بؾض بتٛب١ اهلل عًٝ٘ ٚققت٘ َتؿل عًٝٗا-

 

 أسنض ايؿضم بني عذٛر ايتال٠ٚ ٚعذٛر ايؾهض؟

 ل بايقال٠ غالف عذٛر ايتال٠ٚ ٚفؿت٘ ٚأسهاَ٘ٚإٕ عذز ي٘ عاملا سانضا يف فالت٘ بطًت ألٕ عبب٘ ال ٜتعً

 

 ؾٝٗا ايقال٠ ؟ٓٗٞ أٚقات امل أسنض

ٖٚٞ َٔ طًٛع ايؿذض إىل إصتؿاع ايؾُػ ٚقٝز صَح ؿزٜح إسا طًع ايؿذض ؾال فال٠ إال صنعيت ايؿذض استر ب٘ أمحز ٚعٓ٘ َٔ فال٠ ايؿذض -

 ُػ َتؿل عًٝ٘ ؿزٜح أبٞ ععٝز َضؾٛعا ال فال٠ بعز فال٠ ايؿذض ست٢ تطًع ايؾ

 َٚٔ فال٠ ايعقض إىل غضٚب ايؾُػ ؿزٜح أبٞ ععٝز ٚغرلٙ ٚؾٝ٘ ٚال فال٠ بعز فال٠ ايعقض ست٢ تػضب ايؾُػ َتؿل عًٝ٘ -

 ٚعٓز قاميٗا ست٢ تظٍٚ ؿزٜح عكب١ بٔ عاَض ثالخ عاعات نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜٓٗاْا إٔ ْقًٞ ؾٝٗٔ أٚ إٔ ْكدل ؾٝٗٔ َٛتاْا سني-

 ؾُػ باطغ١ ست٢ تضتؿع ٚسني ٜكّٛ قا٥ِ ايعٗرل٠ ست٢ متٌٝ ايؾُػ ٚسني تنٝـ يًػضٚب ست٢ تػضب صٚاٙ َغًِتطًع اي
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 أسنض ايقًٛات املغُٛح بٗا يف أٚقات ايٓٗٞ ؟

ع٣ٛ ع١ٓ  ؾتشضّ فال٠ ايتطٛع يف ٖشٙ األٚقات ٚال تٓعكز ٚيٛ داٖال يًٛقت ٚايتشضِٜ يعُّٛ ايٓٗٞ ٚألٕ ايٓٗٞ يف ايعبارات ٜكتنٞ ايؿغار -

 ؾذض قبًٗا ملا تكزّ

ٟ ٚصنعيت ايطٛاف ؿزٜح دبرل َضؾٛعا ٜابين عبز َٓاف ال متٓعٛا أسزا طاصم بٗش ايبٝت ٚف٢ً أ١ٜ عاع١ َٔ يٌٝ أٚ ْٗاص صٚاٙ األثضّ ٚايذلَش-

 ٚفشش٘ 

 ٚع١ٓ ايعٗض إس مجع ؿزٜح أّ ع١ًُ أْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قناُٖا بعز ايعقض َتؿل عًٝ٘ -

اع١ أقُٝت ٖٚٛ باملغذز ؿزٜح أبٞ سص َضؾٛعا فٌ ايقال٠ يٛقتٗا ؾإٕ أقُٝت ٚأْت يف املغذز ؾقٌ ٚال تكٌ إْٞ فًٝت ؾال أفًٞ صٚاٙ ٚإعار٠ مج-

 أمحز َٚغًِ ٚتأنزٖا يًدالف يف ٚدٛبٗا 

 ٚهٛط ؾٝٗا قنا٤ ايؿضا٥ض يعُّٛ سزٜح َٔ ْاّ عٔ فال٠ أٚ ْغٝٗا ؾًٝقًٗا إسا سنضٖا َتؿل عًٝ٘ -

 ٚص٠ ٚيٛ ْشصٖا ؾٝٗا ألْٗا ٚادب١ أؽبٗت ايؿضا٥ض ٚؾعٌ املٓش-

ٚاإلعتباص يف ايتشضِٜ بعز ايعقض بؿضاؽ فال٠ ْؿغ٘ ال بؾضٚع٘ ؾٝٗا ؾًٛ أسضّ بٗا ثِ قًبٗا ْؿال مل ميٓع َٔ ايتطٛع -

 

 أسنض سهِ قضا٠٤ ٚسؿغ ايكضإٓ؟

 ٞ يف ايطضٜل ؾإسا قضأت عذز٠ قًت ي٘ اعذز يف ايطضٜل قاٍ ْعِ ٚتباح قضا٠٤ ايكضإٓ يف ايطضٜل قاٍ إبضاِٖٝ ايتُٝٞ نٓت أقضأ ع٢ً أبٞ ٖٚٛ ميؾ

َٚع سزخ أفػض ٚلاع١ ثٛب ٚبزٕ ٚؾِ يكٍٛ عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘ نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكنٞ سادت٘ ثِ ىضز ؾٓكضأ ايكضإٓ ٜٚأنٌ 

 ١ َعٓا ايًشِ ٚال وذب٘ ٚصمبا قاٍ ال وذظٙ عٔ ايكضإٓ ؽ٤ٞ يٝػ اؾٓاب١ صٚاٙ اـُغ

 ٚسؿغ ايكضإٓ ؾضض نؿا١ٜ إمجاعا 

 ٜٚتعني سؿغ َا هب يف ايقال٠ ٖٚٛ ايؿاؼ١ ؾكط ع٢ً املشٖب ألٕ َا ال ٜتِ ايٛادب إال ب٘ ٚادب

 

 ٚؾنًٗا؟ ؟فال٠ اؾُاع١  ع٢ً َٔ ػب

ٚاألَض يًٛدٛب ٚإسا  {َِٓٗ َعو  ٚإسا نٓت ؾِٝٗ ؾأقُت شلِ ايقال٠ ؾًتكِ طا٥ؿ١ }ػب ع٢ً ايضداٍ األسضاص ايكارصٜٔ سنضا ٚعؿضا يكٛي٘ تعاىل 

 نإ سيو َع اـٛف ؾُٔ األَٔ أٚىل ٚؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا أثكٌ ايقال٠ ع٢ً املٓاؾكني فال٠ ايعؾا٤ ٚفال٠ ايؿذض ٚيٛ ٜعًُٕٛ َا ؾُٝٗا

َٔ سطب إىل قّٛ ال ٜؾٗزٕٚ  ألتُٖٛا ٚيٛ سبٛا ٚيكز ُُٖت إٔ آَض بايقال٠ ؾتكاّ ثِ آَض صدال ٜقًٞ بايٓاؼ ثٔ اْطًل َعٞ بضداٍ َعِٗ سظّ

ِ قاٍ ايقال٠ ؾأسضم عًِٝٗ بٝٛتِٗ بايٓاص َتؿل عًٝ٘ ٚملا اعتأسْ٘ أع٢ُ ال قا٥ز ي٘ إٔ ٜضخك ي٘ إ ٜقًٞ يف بٝت٘ قاٍ ٌٖ تغُع ايٓزا٤ ؾكاٍ ْع

 ؾأدب صٚاٙ َغًِ ٚعٔ ابٔ َغعٛر قاٍ يكز صأٜتٓا َٚا ٜتدًـ عٓٗا إال َٓاؾل َعًّٛ ايٓؿام صٚاٙ َغًِ ٚغرلٙ

 

 مبٔ تٓعكز اؾُاع١؟ ٚأٜٔ؟

ٜٛضخ ٚأقًٗا إَاّ َٚأَّٛ ٚيٛ أْج٢ ؿزٜح أبٞ َٛع٢ َضؾٛعا اإلثٓإ ؾُا ؾٛقُٗا مجاع١ صٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚقاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ملايو بٔ اؿ

 ٚيٝؤَهُا أندلنُا 

 ٚال تٓعكز باملُٝظ يف ايؿضض ْك عًٝ٘ ألٕ سيو ٜض٣ٚ عٔ ابٔ َغعٛر ٚابٔ عباؼ

ع١ يف املغذز يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ال فال٠ ؾاص املغذز إال يف املغذز ٚقاٍ ابٔ َغعٛر َٔ عضٙ إٔ ًٜك٢ اهلل غزا َغًُا ٚتغٔ اؾُا-

 ؾًٝشاؾغ ع٢ً ٖؤال٤ ايقًٛات سٝح ٜٓارٟ بٗٔ اؿزٜح صٚاٙ َغًِ

 

 أسنض فؿ١ فال٠ اؾُاع١ يًٓغا٤؟

 ايزاصقطين  ٚيًٓغا٤ َٓؿضرات عٔ ايضداٍ يؿعٌ عا٥ؾ١ ٚأّ ع١ًُ سنضٙ

 ٚأَض ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أّ ٚصق١ إٔ تؤّ أٌٖ راصٖا صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايزاصقطين

 

 أسنض أسك١ٝ اإلَا١َ يقال٠ اؾُاع١؟

اٙ ٚسضّ إٔ ٜؤّ مبغذز ي٘ إَاّ صاتب ؾال تقح إال َع إسْ٘ إٕ نضٙ سيو َا مل ٜنٝل ايٛقت ألْ٘ مبٓظي١ فاسب ايبٝت ٖٚٛ أسل باإلَا١َ ممٔ عٛ-

ال ٜؤَٔ ايضدٌ يف بٝت٘ إال بإسْ٘ ؾإٕ نإ ال ٜهضٙ سيو أٚ مام ايٛقت فشت ألٕ أبا بهض ف٢ً سني غاب ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚؾعً٘  ؿزٜح

 عبز ايضمحٔ بٔ عٛف ؾكاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أسغٓتِ صٚاٙ َغًِ
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 أسنض فؿ١ أرصاى اؾُاع١؟

ؾُاع١ َٚٔ أرصى ايضنٛع غرل ؽاى أرصى ايضنع١ ٚاطُإٔ ثِ تابع ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾضعا إسا َٚٔ ندل قبٌ تغ١ًُٝ اإلَاّ األٚىل أرصى ا-

د٦تِ إىل ايقال٠ ٚمٔ عذٛر ؾاعذزٚا ٚال تعزٖٚا ؽ٦ٝا َٚٔ ارصى صنع١ ؾكز أرصى ايقال٠ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚيف يؿغ ي٘ َٔ أرصى ايضنٛع أرصى 

 ايضنع١ 

 ا تكزّ ٚعٔ رخٍٛ املأَّٛ َع إَاَ٘ نٝـ أرصن٘ مل-

 ٌ ؾضم٘ ٚإٕ قاّ املغبٛم قبٌ تغ١ًُٝ إَاَ٘ ايجا١ْٝ ٚمل ٜضدع اْكًبت ْؿال يذلن٘ ايعٛر ايٛادب ملتابع١ إَاَ٘ بال عشص ؾٝدضز عٔ اإل٥تُاّ ٜٚبط-

اؾُاع١ إال ايبداصٟ ٚنإ  ٚإسا أقُٝت ايقال٠ اييت ٜضٜز إٔ ٜقًٞ َع إَاَٗا مل تٓعكز ْاؾًت٘ ؿزٜح ٚإسا أقُٝت ايقال٠ ؾال فال٠ إال املهتٛب١ صٚاٙ-

 عُض ٜنضب ع٢ً ايقال٠ بعز اإلقا١َ 

  {ٚال تبطًٛا أعُايهِ  }ٚإٕ أقُٝت أمتٗا خؿٝؿ١ يكٛي٘ تعاىل -

 َٚٔ ف٢ً ثِ أقُٝت اؾُاع١ عٔ إٔ ٜعٝز ٚاألٚىل ؾضم٘ ؿزٜح أبٞ سص املتكزّ-

 

 َا ٖٞ األَٛص اييت ٜتشًُٗا اإلَاّ عٔ املأَّٛ يف ايقال٠ ؟

 {ٚإسا قضئ ايكضإٓ ؾاعتُعٛا ي٘ ٚأْقتٛا  }إلَاّ عٔ املأَّٛ ايكضا٠٤ يكٛي٘ تعاىل ٜٚتشٌُ ا-

ٚنشيو سزٜح -قاٍ اإلَاّ أمحز أمجع ايٓاؼ ع٢ً إٔ ٖشٙ اآل١ٜ يف ايقال٠ ٚيف سزٜح أبٞ ٖضٜض٠ ٚإسا قض٤٣ ؾأْقتٛا صٚاٙ اـُغ١ إال ايذلَشٟ 

ٜكضأ ؾٝٗا بأّ ايكضإٓ ؾٗٞ خزاز إال ٚصا٤ اإلَاّ صٚاٙ اـالٍ ٚقٛي٘ اقضأ بٗا يف ْؿغو  أبٞ ٖضٜض٠ ٚقز دا٤ َقضسا ب٘ عٔ دابض َضؾٛعا نٌ فال٠ مل

 َٔ قٍٛ أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ يف املػين ٚقز خايؿ٘ تغع١ َٔ ايقشاب١ قاٍ ابٔ َغعٛر ٚررت إٔ ايشٟ ٜكضأ خًـ اإلَاّ ٤٢ًَ ؾٛٙ تضابا 

  ٚعذٛر ايغٗٛ إسا رخٌ َع اإلَاّ َٔ أٍٚ ايقال٠ ٚتكزّ يف باب٘-

 ٚعذٛر ايتال٠ٚ إسا قضأ يف فالت٘ آ١ٜ عذز٠ ٚمل ٜغذز إَاَ٘ -

ٚايغذل٠ ألٕ عذل٠ اإلَاّ ملٔ خًؿ٘ ألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜقًٞ بأفشاب٘ إىل عذل٠ ٚمل ٜأَضِٖ إٔ ٜغتذلٚا بؾ٤ٞ قاي٘ يف -

 ايهايف 

 ٚرعا٤ ايكٓٛت سٝح زلع٘ ؾٝؤَٔ ؾكط -

 صباع١ٝ ي٦ال ىتًـ ع٢ً إَاَ٘ ٚايتؾٗز األٍٚ إسا عبل بضنع١ يف-

ٚإسا قاٍ زلع اهلل ملٔ محزٙ ؾكٛيٛا: ايًِٗ صبٓا يو اؿُز ٜغُع اهلل يهِ , صٚاٙ َغًِ َٔ  :يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ :قٍٛ: زلع اهلل ملٔ محزٙ  -

 سزٜح أبٞ َٛع٢ األؽعضٟ صمٞ اهلل عٓ٘,

 

 أسنض َا ٜغٔ يًُأَّٛ؟

  اؾٗض١ٜ ألٕ َكقٛر اإلعتؿتاح ٚايتعٛس ال وقٌ باعتُاع قضا٠٤ اإلَاّ يعزّ دٗضٙ بُٗا غالف ايكضا٠٤ ٚعٔ يًُأَّٛ إٔ ٜغتؿتح ٜٚتعٛس يف-

 ٜٚكضأ ايؿاؼ١ ٚعٛص٠ سٝح ؽضعت أٟ ايغٛص٠-

ايكضا٠٤ نًٗا  يف عهتات إَاَ٘ ٖٚٞ قبٌ ايؿاؼ١ يف ايضنع١ األٚىل ؾكط ٚبعزٖا ٚبعز ؾضاؽ ايكضا٠٤ ٚريٌٝ ايغهتات سزٜح إسا اعتؿتح ٚإسا ؾضؽ َٔ-

 ٚيف صٚا١ٜ عهت١ إسا ندل ٚعهت١ إسا ؾضؽ َٔ قضا٠٤ غرل املػنٛب عًِٝٗ ٚال اينايني صٚاٙ أبٛ راٚر 

خضتني ٜٚكضأ ؾُٝا ال هٗض ؾٝ٘ َت٢ ؽا٤ يكٍٛ دابض نٓا ْكضأ يف ايعٗض ٚايعقض خًـ اإلَاّ يف ايضنعتني األٚيٝني بؿاؼ١ ايهتاب ٚعٛص٠ ٚيف اآل-

 ابٔ َاد٘ قاٍ يف املػين ٚاالعتشباب إٔ ٜكضأ يف عهتات اإلَاّ ٚؾُٝا ال هٗض ؾٝ٘ ٖٚشا قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِبؿاؼ١ ايهتاب صٚاٙ 

 

 ؟َٔ أسضّ قبٌ إَاَ٘  أسنض سهِ

مبٔ مل َٚٔ أسضّ َع إَاَ٘ أٚ قبٌ إمتاَ٘ يتهبرل٠ اإلسضاّ مل تٓعكز فالت٘ أٟ املأَّٛ ألٕ ؽضط٘ إٔ ٜأتٞ بٗا بعز إَاَ٘ ٚقز ؾات٘ ٚألْ٘ ا٥تِ 

 تٓعكز فالت٘ 

ع اهلل ملٔ ٚاألٚىل يًُأَّٛ إٔ ٜؾضع يف أؾعاٍ ايقال٠ بعز إَاَ٘ ؿزٜح إمنا دعٌ اإلَاّ يٝؤمت ب٘ ؾإسا ندل ؾهدلٚا ٚإسا صنع ؾاصنعٛا ٚإسا قاٍ زل

ّ ٜضنع قبًهِ ٜٚضؾع قبًهِ صٚاٙ محزٙ ؾكٛيٛا صبٓا ٚيو اؿُز ٚإسا عذز ؾاعذزٚا َتؿل عًٝ٘ ٚايؿا٤ يًتعكٝب ٚقاٍ يف سزٜح أبٞ َٛع٢ ؾإٕ اإلَا

 َغًِ 

 ؾإٕ ٚاؾك٘ ؾٝٗا أٚ يف ايغالّ نضٙ ملدايؿ١ ايغ١ٓ ٚمل تؿغز فالت٘ ألْ٘ ادتُع َع٘ يف ايضنٔ قاي٘ يف ايهايف 
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ٛعا أَا ٚإٕ عبك٘ سضّ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ال تغبكْٛٞ بايضنٛع ٚال بايغذٛر ٚال بايكٝاّ ٚايٓٗٞ ٜكتنٞ ايتشضِٜ ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾ

 ىؾ٢ ايشٟ ٜضؾع صأع٘ قبٌ اإلَاّ إٔ وٍٛ اهلل صأع٘ صأؼ محاص َتؿل عًٝ٘ 

 إَاَ٘ يٝهٕٛ َؤمتا ب٘  ؾُٔ صنع أٚ عذز أٚ صؾع قبٌ إَاَ٘ عُزا يظَ٘ إٔ ٜضدع يٝأتٞ ب٘ َع

أمحز يٛ نإ ي٘ فال٠ يضدٞ ي٘ ايجٛاب ؾإٕ أب٢ عاملا عُزا بطًت فالت٘ يذلى املتابع١ ايٛادب١ بال عشص ٚؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ ايغابل قاٍ اإلَاّ 

 ٚمل ىؿ عًٝ٘ ايعكاب ال فال٠ ْاؼ ٚداٌٖ ؿزٜح عؿٞ ألَيت عٔ اـطأ ٚايٓغٝإ 

 

 ٌٖ األؾنٌ يإلَاّ إطاي١ ايقال٠ ؟ أٚ ؽؿٝؿٗا ؟

نعٝـ ٚسا اؿاد١ ٚإسا ف٢ً ٜٚغٔ يإلَاّ ايتدؿٝـ َع اإلمتاّ ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا إسا ف٢ً أسزنِ يًٓاؼ ؾًٝدؿـ ؾإٕ ؾِٝٗ ايغكِٝ ٚاي-

 يٓؿغ٘ ؾًٝطٍٛ َا ؽا٤ صٚاٙ اؾُاع١ 

ايؾٝذ َا مل ٜؤثض املأَّٛ ايتطٌٜٛ يظٚاٍ ع١ً ايهضا١ٖ ٖٚٞ ايتٓؿرل قاٍ اؿذاٟٚ إٕ نإ اؾُع قًٝال ؾإٕ نإ نجرلا مل ىٌ ممٔ ي٘ عشص ٚقاٍ -

 ٚع ٜٚظٜز ٜٚٓكك يًُقًش١ نُا نإ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜظٜز ٜٚٓكك أسٝاْاتكٞ ايزٜٔ تًظَ٘ َضاعا٠ املأَّٛ ٚإْ٘ يٝػ ي٘ إٔ ٜظٜز عٔ ايكزص املؾض

 

 إسا زلع اإلَاّ إٔ ؽدقا رخٌ املغذز , ٚ نإ اإلَاّ يف ساي١ ايضنٛع , ؾٌٗ ٜٓتعضٙ اإلَاّ ؟

ٚىل َٔ فال٠ ايعٗض ست٢ ال ٜغُع ٚاْتعاص راخٌ إٕ مل ٜؾل ع٢ً املأَّٛ ؿزٜح ابٔ أبٞ أٚؾ٢ نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكّٛ يف ايضنع١ األ

 ٚقع قزّ صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚثبت عٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ االْتعاص يف فال٠ اـٛف إلرصاى اؾُاع١

 

 َا سهِ إٔ ميٓع ايضدٌ اَضأت٘ إٔ تشٖب إىل املغذز ؟ 

إَا٤ اهلل َغادز اهلل ٚبٝٛتٗٔ خرل شلٔ ٚيٝدضدٔ تؿالت  َٚٔ اعتأسْت٘ اَضأت٘ أٚ أَت٘ إىل املغذز نضٙ َٓعٗا ٚبٝتٗا خرل شلا ؿزٜح ال متٓعٛا

 صٚاٙ أمحز ٚابٛ راٚر

 

 َٔ األٚىل تكزمي٘ يإلَا١َ يقال٠ اؾُاع١؟

 األٚىل بٗا األدٛر قضا٠٤ األؾك٘ ؾُع٘ املضتبتني -

كضا٠٤ عٛا٤ ؾأعًُِٗ بايغ١ٓ ؾإٕ ناْٛا يف ٜٚكزّ قاص٤٣ ال ٜعًِ ؾك٘ فالت٘ ع٢ً ؾكٝ٘ أَٞ ؿزٜح ٜؤّ ايكّٛ أقضؤِٖ يهتاب اهلل ؾإٕ ناْٛا يف اي-

 ايغ١ٓ عٛا٤ ؾأقزَِٗ ٖذض٠ اؿزٜح 

 ثِ األعٔ يكٛي٘ ؾإٕ ناْٛا يف اشلذض٠ عٛا٤ ؾأقزَِٗ عٓا صٚاٙ َغًِ ٚقٛي٘ يٝؤَهِ أندلنِ َتؿل عًٝ٘ -

 ؿ ثِ األؽضف إؿاقا يإلَا١َ ايقػض٣ بايهدل٣ ٚؿزٜح قزَٛا قضٜؾا ٚال تكزَٖٛا ٚسزٜح األ١ُ٥ َٔ قضٜ-

  {إٕ أنضَهِ عٓز اهلل أتكانِ  }ثِ األتك٢ ٚاألٚصع يكٛي٘ تعاىل -

 ثِ ٜكضع َع ايتؾاح قٝاعا ع٢ً األسإ -

 ٚفاسب ايبٝت ايقاحل يإلَا١َ أسل بٗا ممٔ سنضٙ يف بٝت٘ ؿزٜح ال ٜؤَٔ ايضدٌ ايضدٌ يف بٝت٘ صٚاٙ َغًِ -

ٚعٓزٖا َغذز ٜقًٞ ؾٝ٘ َٛىل ي٘ ؾق٢ً ابٔ عُض َعِٗ ؾغأيٛٙ إٔ ٜؤَِٗ  أصما ي٘ٚإَاّ املغذز ٚيٛ عبزا أسل باإلَا١َ ؾٝ٘ ألٕ ابٔ عُض أت٢ -

ؾأب٢ ٚقاٍ فاسب املغذز أسل صٚاٙ ايبٝٗكٞ بغٓز دٝز ٚقاٍ أبٛ ععٝز َٛىل أبٞ أعٝز تظٚدت ٚأْا ممًٛى ؾزعٛت ْاعا َٔ أفشاب صعٍٛ اهلل 

ؾتكزّ أبٛ سص ؾكايٛا ٚصا٤ى ؾايتؿت إىل أفشاب٘ ؾكاٍ أنشيو قايٛا ْعِ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾِٝٗ أبٛ سص ٚابٔ َغعٛر ٚسشٜؿ١ ؾشنضت ايقال٠ 

 ؾكزَْٛٞ صٚاٙ فاحل بإعٓارٙ يف َغا٥ً٘ 

 ٚاؿض أٚىل َٔ ايعبز يؾضف اؿض ٚنْٛ٘ َٔ أٌٖ املٓافب -

 ٚاؿامض أٚىل َٔ املغاؾض ألْ٘ صمبا ققض ؾؿات املأََٛني بعض ايقال٠ مجاع١ 

 زص ع٢ً تٛقٞ ايٓذاع١ ٚاعتكباٍ ايكب١ً بعًِ ْؿغ٘ ٚايبقرل أٚىل َٔ األع٢ُ ألْ٘ أق

 ٚاملتٛم٤٢ أٚىل َٔ مزِٖ ٚمز املتٛم٤٢ املتُِٝ ألٕ ايٛم٤ٛ ٜضؾع اؿزخ

 

 أسنض َٔ ال تقح إَاَت٘؟

 ٚتهضٙ إَا١َ غرل األٚىل بال إسْ٘ يإلؾت٦ات عًٝ٘ -

ٚص٣ٚ ابٔ َاد٘ عٔ  {ُٔ نإ َؤَٓا نُٔ نإ ؾاعكا ال ٜغتٕٛٚ أؾ }ٚال تقح إَا١َ ايؿاعل إال يف مجع١ ٚعٝز تعشصا خًـ غرلٙ يكٛي٘ تعاىل -
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ؿذاز دابض َضؾٛعا ال تؤَٔ اَضأ٠ ٠ صدال ٚال أعضابٞ َٗادضا ٚال ؾادض َؤَٓا إال إٔ ٜكٗضٙ بغًطإ ىاف عٛط٘ ٚعٝؿ٘ ٚنإ ابٔ عُض ٜقًٞ خًـ ا

ٛب١ ٚادب١ خًـ نٌ َغًِ بضا نإ أٚ ؾادضا ٚإٕ عٌُ ايهبا٥ض صٚاٙ أبٛ ٚاؿغٔ ٚاؿغني ٜقًٝإ ٚصا٤ َضٚإ ٚقاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايقال٠ املهت

٢ راٚر ٚقاٍ ايبداصٟ يف فشٝش٘ باب إَا١َ املؿتٕٛ ٚاملبتزع ٚقاٍ اؿغٔ فٌ ٚعًٝ٘ بزعت٘ ثِ ص٣ٚ عٔ عبٝز اهلل بٔ عزٟ بٔ خٝاص أْ٘ رخٌ عً

أسغٔ َا ٜعٌُ ايٓاؼ ؾإسا أسغٔ  ٓا إَاّ ؾت١ٓ ٚتتشضز ؾكاٍ ايقال٠عجُإ بٔ عؿإ ٖٚٛ ققٛص ؾكاٍ إْو إَاّ عا١َ ْٚظٍ بو َا تض٣ ٜٚقًٞ ي

 ايٓاؼ ؾأسغٔ َعِٗ ٚإسا أعا٤ٚا ؾادتٓب إعا٤تِٗ

 

 األفِ أٚاألقًـ أٚنجرل ايًشٔ ايشٟ ال وٌٝ املع٢ٓ أٚايتُتاّ ايشٟ ٜهضص ايتا٤؟ َاٖٛ سهِ إَا١َ األع٢ُ أٚ

 ٚعًِ نإ ٜغتدًـ ابٔ أّ َهتّٛ ٜؤّ ايٓاؼ ٖٚٛ أع٢ُ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚقٝػ عًِٝٗ األفِ  ٚتقح إَا١َ األع٢ُ ٚاألفِ ألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘-

 ٚاألقًـ ألْ٘ سنض َغًِ عزٍ قاص٤٣ ؾقشت إَاَت٘ -

 إالٚنجرل ؿٔ مل وٌ املع٢ٓ ٚايتُتاّ ايشٟ ٜهضص ايتا٤ َع ايهضا١ٖ يف ايهٌ يًدالف يف فش١ إَاَتِٗ ٚال تقح إَا١َ ايعادظ عٔ ؽضط أٚ صنٔ -

 مبجً٘ إلخالي٘ بؿضض ايقال٠

 

 َا سهِ إَا١َ َٔ عذظ عٔ ؾعٌ صنٔ أٚ ؽضط يف ايقال٠ ؟

ٝاَا إال اإلَاّ ايضاتب مبغذز املضدٛ طٚاٍ عًت٘ ؾٝقًٞ دايغا ٚهًغٕٛ خًؿ٘ ألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ف٢ً بِٗ دايغا ؾق٢ً ٚصا٤ٙ قّٛ ق

 ؤمت ب٘ ؾال ؽتًؿٛا عًٝ٘ ؾإسا ف٢ً دايغا ؾقًٛا دًٛعا أمجعني َتؿل عًٝ٘ؾأؽاص إيِٝٗ إٔ ادًغٛا ثِ قاٍ إمنا دعٌ اإلَاّ يٝ

 

 َا اؿهِ إٕ تضى اإلَاّ صنٓا أٚ ؽضطا يف ايقال٠ , ٚ نإ اإلَاّ َكًزا يف سيو ألسز األ١ُ٥ ايؿكٗا٤ ؟

 ٚإٕ تضى اإلَاّ صنٓا أٚ ؽضطا كتًؿا ؾٝ٘ َكًزا فشت-

 

 طالٕ فالت٘ ؟َا اؿهِ إٕ ف٢ً ايؾدك خًـ إَاّ ٜعتكز ب

َعتكزا بطالٕ فالت٘ أعار ألْ٘ األفٌ ٚمل ٜأَض ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ ف٢ً خًؿ٘ قا٥ُا باإلعار٠ ألْ٘ تضى َا تتٛقـ عًٝ٘  َٚٔ ف٢ً خًؿ٘

 فش١ فالت٘

 

 ٌٖ ٜتِ اإلْهاص ع٢ً األؽدال بغبب َغا٥ٌ ادتٗار١ٜ يٝػ ؾٝٗا ريٌٝ هب ايعٌُ ب٘ ٚدٛبا ظاٖضا ؟

 ٥ٌ االدتٗار يعزّ ايزيٌٝ ٚيٛ قًٓا املقٝب ٚاسزٚال إْهاص يف َغا-

 

 َا سهِ إَا١َ نٌ َٔ : املضأ٠ , ايقيب املُٝظ ايػرل بايؼ ؟

 ٚال تقح إَا١َ املضأ٠ بايضدٌ ملا تكزّ -

اؿزٚر ٚقاٍ ابٔ ٚال إَا١َ املُٝظ بايبايؼ يف ايؿضض ٚتقح إَاَت٘ يف ايٓؿٌ ٚيف ايؿضض مبجً٘ قاٍ ابٔ َغعٛر ال ٜؤَٔ ايػالّ ست٢ ػب عًٝ٘ -

 عباؼ ال ٜؤَٔ ايػالّ ست٢ وتًِ صٚاُٖا األثضّ ٚمل ٜٓكٌ عٔ غرلُٖا َٔ ايقشاب١ خالؾ٘

 ٚأَا ايٓؿٌ ٚؾضض َجً٘ ؾتقح ألْٗا ْؿٌ سل نٌ َِٓٗ

 

 اؿاي١ ؟ َا سهِ فال٠ إَاّ قزخ ا عٛا٤ سزخ أفػض أٚ أندل ( , أٚ َتٓذػ عٛا٤ بجٝاب٘ أٚ ببزْ٘ ؟ ٚ َا سهِ فال٠ املأَّٛ يف ٖشٙ 

 ٚال تقح إَا١َ قزخ ٚال لػ ٜعًِ سيو ملا تكزّ -

 ؾإٕ دٌٗ ٖٛ ٚاملأَّٛ ست٢ اْكنت فشت فال٠ املأَّٛ ٚسزٙ ملا صٟٚ عٔ عُض أْ٘ ف٢ً بايٓاؼ ايقبح ثِ خضز إىل اؾضف ؾأٖضام املا٤ ؾٛدز يف-

 ٞ ٚال ٜعضف شلِ كايـ ؾهإ إمجاعا قاي٘ يف ايهايفثٛب٘ استالَا ؾاعار ايقال٠ ٚمل ٜعز ايٓاؼ ٚص٣ٚ األثضّ مٛ ٖشا عٔ عجُإ ٚعً

 

 َا سهِ فال٠ األَٞ ؟ ٚ َا ٖٛ األَٞ يف عضف ايؿكٗا٤ ؟

يكضإٓ ٚال تقح إَا١َ األَٞ ٖٚٛ َٔ ال وغٔ ايؿاؼ١ إال مبجً٘ يعذظٙ عٔ صنٔ ايقال٠ قاٍ ايظٖضٟ َنت ايغ١ٓ إٔ ال ٜؤّ ايٓاؼ َٔ يٝػ َع٘ َٔ ا

 ؽ٤ٞ
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 ْاؾ١ً خًـ إَاّ ٜقًٞ ايؿضٜن١ ؟ ٚ َا سهِ ايعهػ نإٔ ٜقًٞ ؽدك ايؿضٜن١ خًـ إَاّ ٜقًٞ ْاؾ١ً نايذلٚاٜح ؟ َا سهِ إٔ ٜقًٞ ؽدك

ٜٚقح ايٓؿٌ خًـ ايؿضض يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف سزٜح قذٔ بٔ األرصع ؾإسا د٦ت ؾقٌ َعِٗ ٚادعًٗا ْاؾ١ً صٚاٙ أمحز ٚيف سزٜح أبٞ 

 اٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ععٝز َٔ ٜتقزم ع٢ً سا ؾٝقًٞ َع٘ صٚ

 ٚال عهػ ؿزٜح إمنا دعٌ اإلَاّ يٝؤمت ب٘ ؾال ؽتًؿٛا عًٝ٘ َتؿل عًٝ٘ ٚعٓ٘ ٜقح ؿزٜح َعاس َتؿل عًٝ٘

 

 َا سهِ فال٠ املكن١ٝ خًـ اؿامض٠ ٚايعهػ؟

 ختًـ ايٛقتٚتقح املكن١ٝ خًـ اؿامض٠ ٚعهغ٘ سٝح تغاٚتا يف االعِ صٚا١ٜ ٚاسز٠ سنضٙ اـالٍ ألٕ ايقال٠ ٚاسز٠ ٚإمنا ا

 

 أسنض سهِ ٚقٛف اإلَاّ ٚعط املأََٛني؟

 ٚر ٜقح ٚقٛف اإلَاّ ٚعط املأََٛني ألٕ ابٔ َغعٛر ف٢ً بني عًك١ُ ٚاألعٛر ٚقاٍ ٖهشا صأٜت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾعٌ صٚاٙ أبٛ را-

ّ ٚقاّ أفشاب٘ خًؿ٘ ٚملغًِ ٚأبٞ راٚر إٔ دابضا ٚدباصا ٚقؿا ٚايغ١ٓ ٚقٛؾ٘ َتكزَا عًِٝٗ ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ إسا قاّ إىل ايقال٠ تكز-

 أسزُٖا عٔ ميٝٓ٘ ٚآخض عٔ ٜغاصٙ ؾأخش بأٜزُٜٗا ست٢ اقاَُٗا خًؿ٘ 

 

 نٝـ ٜكـ املأَّٛ َع اإلَاّ إسا نإ املأَّٛ ؽدقا ٚاسزا ؾكط ؟ عٛا٤ نإ صدال أٚ اَضأ٠ ؟

 عًٝ٘ ٚعًِ أراص ابٔ عباؼ ٚدابضا إىل ميٝٓ٘ ملا ٚقؿا عٔ ٜغاصٙ صٚاٙ َغًِ  ٜٚكـ ايضدٌ ايٛاسز عٔ ميٝٓ٘ قاسٜا ي٘ ألْ٘ ف٢ً اهلل-

 ٚال تقح خًؿ٘ ؿزٜح ٚابق١ بٔ َعز إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صأ٣ صدال ٜقًٞ خًـ ايقـ ٚسزٙ ؾأَضٙ إٔ ٜعٝز صٚاٙ أبٛ راٚر -

 ٚال عٔ ٜغاصٙ َع خًٛ ميٝٓ٘ ملا تكزّ -

 ت أْا ٚايٝتِٝ ٚصا٤ٙ ٚاملضأ٠ خًؿٓا ؾق٢ً بٓا صنعتني َتؿل عًٝ٘ ٚتكـ املضأ٠ خًؿ٘ يكٍٛ أْػ فؿؿ-

 

 َا سهِ فال٠ ايضدٌ َع اؾُاع١ بٛقٛؾ٘ َٓؿضرا خًـ ايقـ ؟

 ٚإٕ ف٢ً ايضدٌ صنع١ خًـ ايقـ َٓؿضرا ؾقالت٘ باط١ً ملا تكزّ

 

 ٌٖ ٜقح إٔ ٜقًٞ املأَّٛ ٚ بٝٓ٘ ٚ بني اإلَاّ َغاؾ١ بعٝز٠ ؟

ا٤ بإَاَ٘ ٚيٛ نإ بُٝٓٗا ؾٛم ثالخ َا١٥ سصاع فح إٕ صأ٣ اإلَاّ أٚ صأ٣ َٔ ٚصا٤ٙ ٚإال مل ٜقح ألٕ عا٥ؾ١ قايت يٓغا٤ نٔ ٚإٕ أَهٔ املأَّٛ اإلقتز

 ٜقًني يف سذضتٗا ال تقًني بقال٠ اإلَاّ ؾإْهٔ رْٚ٘ يف سذاب 

مع يًذُاع١ قاٍ أمحز يف املٓدل إسا قطع ايقـ مل ٚإٕ نإ اإلَاّ ٚاملأَّٛ يف املغذز مل تؾذلط ايضؤ١ٜ ٚنؿ٢ زلاع ايتهبرل ألٕ املغذز نً٘ َٛ

 ٜنض ألِْٗ يف َٛمع اؾُاع١ ٚميهِٓٗ اإلقتزا٤ بغُاع ايتهبرل أؽب٘ املؾاٖز٠

 

 َا اؿهِ إٕ نإ املأَّٛ ٜض٣ اإلَاّ َٔ َغاؾ١ بعٝز٠ ٚ يهٔ ٜٛدز بني اإلَاّ ٚ املأَّٛ طضٜل أٚ ْٗض ػضٟ ؾٝ٘ ايغؿٔ؟

ايغؿٔ أٚ طضم مل تقح ملا تكزّ عٔ عا٥ؾ١ إال ينضٚص٠ نذُع١ ٚعٝز إسا اتقًت ايقؿٛف صٟٚ عٔ أمحز يف صدٌ  ٚإٕ نإ بُٝٓٗا ْٗض ػضٟ ؾٝ٘

 ٜقًٞ خاصز املغذز ّٜٛ اؾُع١ ٚأبٛاب٘ َػًك١ أصدٛ إٔ ال ٜهٕٛ ب٘ بأؼ

 

 أٚ ايعهػ؟َا سهِ إٔ ٜقًٞ اإلَاّ يف َهإ َضتؿع عٔ املأََٛني ؟ 

عُاص بٔ ٜاعض نإ باملزا٥ٔ ؾأقُٝت ايقال٠ ؾتكزّ عُاص ؾكاّ ع٢ً رنإ ٚايٓاؼ أعؿٌ َٓ٘ ؾتكزّ سشٜؿ١ ؾأخشٙ  ٚنضٙ عًٛ اإلَاّ عٔ املأَّٛ ألٕ-

صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكٍٛ إسا أّ ايضدٌ ايكّٛ ؾال  بٝزٙ ؾاتبع٘ عُاص ست٢ أْظي٘ سشٜؿ١ ؾًُا ؾضؽ َٔ فالت٘ قاٍ ي٘ سشٜؿ١ أمل تغُع

ِٗ ؾكاٍ عُاص ؾًشيو أتبعتو سني أخشت ع٢ً ٜزٟ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚال بأؼ بايٝغرل ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ف٢ً ٜكَٛٔ يف َهإ أصؾع َٔ َكاَ

 ع٢ً املٓدل ْٚظٍ ايكٗكض٣ ؾغذز يف أفٌ املٓدل ثِ عار اؿزٜح َتؿل عًٝ٘ 

 ال عهغ٘ ألٕ أبا ٖضٜض٠ ف٢ً ع٢ً عطح املغذز بقال٠ اإلَاّ صٚاٙ ايؾاؾعٞ ٚصٚاٙ ععٝز عٔ أْػ-
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 َا سهِ سنٛص املغذز ملٔ أنٌ طعاَا ؾٝ٘ صا٥ش١ خبٝج١ َجٌ ايبقٌ ؟

ٚنضٙ ملٔ أنٌ بقال أٚ ؾذال ٚمٛٙ سنٛص املغذز ؿزٜح دابض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ َٔ أنٌ ايجّٛ ٚايبقٌ ٚايهضاخ ؾال ٜكضبٔ 

 َغذزْا ؾإٕ املال٥ه١ تتأس٣ مما تتأس٣ َٓ٘ بٓٛ آرّ َتؿل عًٝ٘

 

 عشاص اييت تبٝح عزّ ايشٖاب إىل فال٠ اؾُاع١ أٚ اؾُع١ ؟َا ٖٞ األ

 ٜعشص بذلى اؾُع١ ٚاؾُاع١ املضٜض ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ملا َضض ؽًـ عٔ املغذز ٚقاٍ َضٚا أبا بهض ؾًٝقٌ بايٓاؼ َتؿل عًٝ٘ ٚقاٍ-

 ابٔ َغعٛر ٚيكز صأٜتٓا َٚا ٜتدًـ عٓٗا إال َٓاؾل َعًّٛ ايٓؿام أٚ َضٜض 

 ا٥ـ سزٚخ املضض ألْ٘ يف َعٓاٙ ٚاـ-

 ٚاملزاؾع أسز األخبجني ؿزٜح عا٥ؾ١ َضؾٛعا ال فال٠ عنض٠ طعاّ ٚال ٖٚٛ ٜزاؾع األخبجني صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚأبٛ راٚر -

 َٚٔ ي٘ ما٥ع ٜضدٛٙ أٚ ىاف مٝاع َاي٘ أٚ ؾٛات٘ أٚ مضصا ؾٝ٘-

َضؾٛعا َٔ زلع ايٓزا٤ ؾًِ ميٓع٘ َٔ اتباع٘ عشص قايٛا ؾُا ايعشصٜا صعٍٛ  أٚ ىاف ع٢ً َاٍ اعتؤدض ؿؿع٘ نٓعاص٠ بغتإ ؿزٜح ابٔ عباؼ-

٘ اهلل قاٍ خٛف اٚ َضض مل ٜكبٌ اهلل َٓ٘ ايقال٠ اييت ف٢ً صٚاٙ أبٛ راٚر ؾٝعشص يف سيو نً٘ يعُّٛ اؿزٜح ٚنشا إٕ خاف َٛت قضٜب٘ ْك عًٝ

 يعكٝل ٚتضى اؾُع١ ألٕ ابٔ عُض اعتقضخ ع٢ً ععٝز بٔ طٜز ٖٚٛ ٜتذُض يًذُع١ ؾأتاٙ با

ال٠ أٚ أس٣ مبطض ٚٚسٌ ٚثًر ٚدًٝز ٚصٜح باصر٠ ب١ًًٝ َع١ًُ ؿزٜح ابٔ عُض عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أْ٘ نإ ٜأَض املٓارٟ ؾٝٓارٟ بايق-

َطرل ٚيف صٚا١ٜ ملغًِ فًٛا يف صسايهِ يف اي١ًًٝ ايباصر٠ ٚيف اي١ًًٝ املطرل٠ يف ايغؿض َتؿل عًٝ٘ ٚص٣ٚ يف ايقشٝشني عٔ ابٔ عباؼ يف ّٜٛ 

 ٚنإ ّٜٛ مجع١ 

 أٚ تطٌٜٛ إَاّ ألٕ صدال ف٢ً َع َعاس ثِ اْؿضر ؾق٢ً ٚسزٙ ملا طٍٛ َعاس ؾًِ ٜٓهض عًٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سني اخدلٙ-

 

 أسنض أْٛاع اـٛف املبٝش١ يذلى اؾُاع١؟

 ٙ ٚمٛٙ ٚع٢ً ْؿغ٘ َٔ عزٚ أٚ عٌٝ أٚ عبع ٚع٢ً أًٖ٘ ٚعٝاي٘ٚاـٛف ثالث١ أْٛاع ع٢ً املاٍ َٔ عًطإ أٚ يك أٚ خبظ أٚ طبٝذ ىاف ؾغار

 

 أسنض فؿ١ فال٠ املضٜض؟ٚسهُٗا؟

 ًٜٚظّ املضٜض إٔ ٜقًٞ املهتٛب١ قا٥ُا ٚيٛ َغتٓزا ؿزٜح إسا أَضتهِ بأَض ؾأتٛا َٓ٘ َا أعتطعتِ -

ٔ سقني فٌ قا٥ُا ؾإٕ مل تغتطع ؾكاعزا ؾإٕ مل تغتطع ؾإٕ مل ٜغتطع ؾكاعزا ؾإٕ مل ٜغتطع ؾع٢ً دٓب٘ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يعُضإ اب

 ؾع٢ً دٓب صٚاٙ اؾُاع١ إال َغًُا 

ٚاألمئ أؾنٌ ٤٢َٜٛٚ بايضنٛع ٚايغذٛر ٚهعً٘ أخؿض ؿزٜح عًٞ َضؾٛعا ٚؾٝ٘ ؾإٕ مل ٜغتطع إٔ ٜغذز أَٚأ إميا٤ ٚهعٌ عذٛرٙ أخؿض َٔ -

 ًٞ ايكب١ً صٚاٙ ايزاصقطين صنٛع٘ ٚإٕ مل ٜغتطع إٔ ٜقًٞ ف٢ً َغتًكٝا ٚصدالٙ مما ٜ

 ؾإٕ عذظ أَٚأ بطضؾ٘ ٚاعتشنض ايؿعٌ بكًب٘ ٚنشا ايكٍٛ إٕ عذظ عٓ٘ بًغاْ٘ أَٚأ ي٘ ٚاعتشنضٙ بكًب٘ ؿزٜح إسا أَضتهِ بأَض ؾأتٛا َٓ٘ َا

 اعتطعتِ 

ؿزٜح أبٞ َٛع٢ َضؾٛعا إسا َضض ٚال تغكط َا راّ عكً٘ ثابتا يكزصت٘ ع٢ً اإلميإ َع اي١ٝٓ ٚال ٜٓكك أدض َضٜض إسا ف٢ً ع٢ً َا ٜطٝك٘ -

 ايعبز أٚ عاؾض نتب ي٘ َا نإ ٜعٌُ َكُٝا فشٝشا 

 ًتَ٘ٚٔ قزص ع٢ً ايكٝاّ يف أثٓا٥ٗا ٚقز ف٢ً قاعزا اْتكٌ إيٝ٘ ٚايكعٛر يف أثٓا٥ٗا ٚقز ف٢ً ع٢ً دٓب اْتكٌ إيٝ٘ يتعٝٝٓ٘ ٚاؿهِ ٜزٚص َع ع-

 ْ٘ ٜؿعٌ يف نٌ َُٓٗا ٚادبا ٜٚذلى ٚادباَٚٔ قزص ع٢ً إٔ ٜكّٛ َٓؿضرا ٚهًػ يف اؾُاع١ خرل أل-

 

فال٠ ايؿضٜن١ ع٢ً ايضاس١ً عٛا٤ ناْت ايضاس١ً َتٛقؿ١ أٚ ناْت متؾٞ ؟ إسا نإ ٖٓاى َطض أٚ ٚسٌ , ٚ نإ ايؾدك ٜتأس٣ أٚ ىاف إٔ أسنض سهِ 

 ؟ ٜتأس٣ إٕ فالٖا يف تًو اؿاي١ 

ٔ أ١َٝ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اْت٢ٗ إىل َنٝل ٖٛ ٚأفشاب٘ ٖٚٛ ع٢ً ٚتقح ع٢ً ايضاس١ً ممٔ ٜتأس٣ بٓشٛ َطض ٚٚسٌ ؿزٜح ٜع٢ً ب-

صاسًت٘ ٚايغُا٤ َٔ ؾٛقِٗ ٚايب١ً َٔ اعؿٌ َِٓٗ ؾشنضت ايقال٠ ؾأَض املؤسٕ ثِ تكزّ ؾق٢ً بِٗ ٜعين إميا٤ هعٌ ايغذٛر أخؿض َٔ ايضنٛع 

 اهلل عٓ٘ سنضٙ أمحز صٚاٙ أمحز ٚايذلَشٟ ٚقاٍ ايعٌُ عًٝ٘ عٓز أٌٖ ايعًِ ٚؾعً٘ أْػ صمٞ 

إسا مل  أٚ ىاف ع٢ً ْؿغ٘ َٔ ْظٚي٘ َٔ عزٚ أٚ عبع ٚمٛٙ أٚ ٜعذظ عٔ ايضنٛب إسا ْظٍ ٚعًٝ٘ اإلعتكباٍ َٚا ٜكزص عًٝ٘ ٤٢َٜٛٚ َٔ باملا٤ ٚايطني-

 ميهٓ٘ اـضٚز َٓ٘ بايضنٛع ٚايغذٛر ؿزٜح إسا أَضتهِ بأَض ؾأتٛا َٓ٘ َا اعتطعتِ
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 ايقال٠ ايضباع١ٝ أٚ اإلمتاّ ؟أُٜٗا أؾنٌ يًُغاؾض: ققض 

هلل ققض ايقال٠ ايضباع١ٝ اؾنٌ َٔ إمتاَٗا ْك عًٝ٘ ألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚخًؿا٤ٙ راَٚٛا عًٝ٘ ٚص٣ٚ أمحز عٔ ابٔ عُض َضؾٛعا إٕ ا

 وب إٔ تؤت٢ صخق٘ نُا ٜهضٙ إٔ تؤت٢ َعقٝت١ ٚال تكقض املػضب ٚال ايقبح إمجاعا قاي٘ ابٔ املٓشص

 

 ايغؿض ايشٟ ٜباح َع٘ ايكقض ؟َا ٖٛ 

ؾال  ملٔ ٣ْٛ عؿضا َباسا أٟ يٝػ سضاَا ٚال َهضٖٚا ٚادبا نإ نشر ٚدٗار َتعٝٓني أٚ َغْٓٛا نظٜاص٠ صسِ أٚ َغت٣ٛ ايطضؾني نتذاص٠ حملٌ َعني-

ٖٚٞ َٜٛإ قافزإ يف طَٔ  ع١ بضرٜكقض ٖا٥ِ ال ٜزصٟ أٜٔ ٜشٖب ٚال عا٥ح ال ٜكقز َهاْا َعٝٓا ٚمُٖٛا ٜبًؼ عت١ عؾض ؾضعدا تكضٜبا ٖٚٞ أصب

ين َعتزٍ بغرل األثكاٍ ٚربٝب األقزاّ ؿزٜح ابٔ عباؼ َضؾٛعا ٜا أٌٖ َه١ ال تكقضٚا يف أقٌ َٔ أصبع١ بضر َٔ َه١ إىل عغؿإ صٚاٙ ايزاصقط

ٚزل٢ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚنإ ابٔ عباؼ ٚابٔ عُض ال ٜكقضإ يف أقٌ َٔ أصبع١ بضر ٚقاٍ ايبداصٟ يف فشٝش٘ باب يف نِ ٜكقض ايقال٠ 

 ٚعًِ َٜٛا ٚي١ًٝ عؿضا ٚنإ ابٔ عباؼ ٚابٔ عُض ٜكقضإ ٜٚؿطضإ يف أصبع١ بضر ٖٚٞ عت١ عؾض ؾضعدا اْت٢ٗ

 

 َت٢ ٜبزأ املغاؾض ققض ايقال٠ ؟

 ا نإ ٜكقض إسا اصؼٌإسا ؾاصم بٝٛت قضٜت٘ ايعاَض٠ ألْ٘ قبٌ سيو ال ٜهٕٛ ماصبا يف األصض ٚال َغاؾضا ٚألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إمن

 

ُٜعار ايكقض عٓز ايضدٛع إىل بالرٙ قبٌ اْتٗا٤ ٚقت ايقال٠ املؿضٚم١؟  ٌٖ 

 ٚال ٜعٝز َٔ ققض ثِ صدع قبٌ اعتهُاٍ املغاؾ١ ألٕ املعتدل ١ْٝ املغاؾ١ ال سكٝكتٗا

 

 َاسا ع٢ً َٔ عاؾض ٚصدع بالرٙ ٚرخٌ ٚقت فال٠ ايؿضٜن١ أثٓا٤ ايغؿض ؟

إٕ رخٌ ٚقتٗا ٖٚٛ يف اؿنض ألْٗا ٚدبت تا١َ ٚألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ف٢ً ايعٗض باملز١ٜٓ أصبعا ٚايعقض بشٟ ًٜٚظَ٘ إمتاّ ايقال٠ -

 اؿًٝؿ١ صنعتني

 

 َت٢ هب ع٢ً املغاؾض إٔ ٜتِ ايقال٠ ٚ ال ٜكقضٖا ؟

 ٚأصبعا إسا ا٥تِ مبكِٝ ؾكاٍ تًو ايغ١ٓ صٚاٙ أمحز  ف٢ً خًـ َٔ ٜتِ ْك عًٝ٘ ألٕ ابٔ عباؼ ع٦ٌ َا باٍ املغاؾض ٜقًٞ صنعتني ساٍ اإلْؿضار إٕ-

 أٚ مل ٜٓٛ ايكقض عٓز اإلسضاّ ألٕ األفٌ اإلمتاّ ؾإطالم اي١ٝٓ ٜٓقضف إيٝ٘ قاي٘ يف ايهايف -

 أٚ ٣ْٛ إقا١َ َطًك١ إلْكطاع ايغؿض املبٝح يًكقض -

ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أقاّ مبه١ ؾق٢ً بٗا إسز٣ ٚعؾضٜٔ فال٠  أٚ أنجض َٔ اصبع١ أٜاّ أٚ أقاّ ؿاد١ ٚظٔ إٔ ال تٓكنٞ إال بعز األصبع١ ألٕ-

قاٍ  ٜكقض ؾٝٗا ٚسيو أْ٘ قزّ فبح صابع٘ ؾأقاّ إىل ّٜٛ ايذل١ٜٚ ؾق٢ً ايقبح ثِ خضز ؾُٔ أقاّ َجٌ إقاَت٘ ققض َٚٔ طار أمت سنضٙ اإلَاّ أمحز

 ىل ٢َٓ ٚعضؾ١ َٚا بعزٙ َٔ ايعؾض ْكقض ايقال٠ َٚعٓاٙ َا سنضْا ألْ٘ سغب خضٚد٘ إ أْػ أقُٓا مبه١ عؾضا

يف  أٚ أخض ايقال٠ بال عشص ست٢ مام ٚقتٗا عٓٗا ألْ٘ فاص عافٝا بتأخرلٖا عُزا بال عشص ٚقٌٝ يعزّ ؼضِٜ ايغبب ٚؾاقا يأل١ُ٥ ايجالث١ قاي٘-

 ايؿضٚع

 

ضف أددلٙ ع٢ً ايبكا٤ , ٚ نإ عاطَا ع٢ً ايعٛر٠ ؽدك مل ٜهٔ ٜٟٓٛ اإلقا١َ أنجض َٔ أصبع١ أٜاّ ٚ يهٔ سقٌ ي٘ ظ: َا اؿهِ يف اؿاي١ ايتاي١ٝ

 يبًزٙ مبذضر اْتٗا٤ ٖشا ايعضف , ؾٌٗ هٛط ي٘ ايكقض ؟

ع٢ً إٔ  ٜٚكقض إٕ أقاّ ؿاد١ بال ١ْٝ اإلقا١َ ؾٛم أصبع١ أٜاّ ٚال ٜزصٟ َت٢ تٓكنٞ أٚ سبػ ظًُا أٚ مبطض ٚيٛ اقاّ عٓني قاٍ ابٔ املٓشص أمجعٛا-

ا١َ اْت٢ٗ ٚاقاّ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بتبٛى عؾضٜٔ َٜٛا ٜكقض ايقال٠ صٚاٙ أمحز ٚملا ؾتح َه١ أقاّ بٗا تغع١ عؾض املغاؾض ٜكقض َا مل هُع إق

ٓار َٜٛا ٜقًٞ صنعتني صٚاٙ ايبداصٟ ٚقاٍ أْػ أقاّ أفشاب ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بضاّ ٖضَظ تغع١ أؽٗض ٜكقضٕٚ ايقال٠ صٚاٙ ايبٝٗكٞ بإع

 بٝذإ عت١ أؽٗض ٜكقض ايقال٠ ٚقز ساٍ ايجًر بٝٓ٘ ٚبني ايزخٍٛ صٚاٙ األثضّسغٔ ٚاقاّ ابٔ عُض بأسص

 

 َا ٖٞ األسٛاٍ اييت ٜباح ؾٝٗا اؾُع بني ايقالتني ؟

 ٜباح بغؿض ايكقض اؾُع بني ايعٗض ٚايعقض ٚايعؾا٥ني بٛقت إسزاُٖا ْك عًٝ٘ ؿزٜح َعاس إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ يف غظ٠ٚ تبٛى-
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ٌ قبٌ طٜؼ ايؾُػ أخض ايعٗض ست٢ هُعٗا إىل ايعقض ٜقًُٝٗا مجٝعا ٚإسا اصؼٌ بعز طٜؼ ايؾُػ ف٢ً ايعٗض ٚايعقض مجٝعا ثِ عاص إسا اصؼ

خق١ َٔ ٚنإ ٜؿعٌ سيو يف املػضب ٚايعؾا٤ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايذلَشٟ ٚقاٍ سغٔ غضٜب ٚعٔ أْػ َعٓاٙ َتؿل عًٝ٘ ٚعٛا٤ نإ عا٥ضا أٚ ْاطال ألْٗا ص

 ؿض ؾًِ ٜعتدل ٚدٛر ايغرل نغا٥ض صخق٘ قاي٘ يف ايهايف صخك ايغ

 ٜٚباح ملكِٝ َضٜض ًٜشك٘ بذلن٘ َؾك١ يكٍٛ ابٔ عباؼ مجع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بني ايعٗض ٚايعقض ٚاملػضب ٚايعؾا٤ باملز١ٜٓ َٔ-

ع ال هٛط يػرل عشص ؾًِ ٜبل إال املضض ٚألْ٘ ف٢ً غرل خٛف ٚال َطض ٚيف صٚا١ٜ َٔ غرل خٛف ٚال عؿض صٚاُٖا َغًِ ٚقز أمجعا ع٢ً إٔ اؾُ

 باؾُع بني ايقالتني ٚاإلعتشام١ ْٛع َضض  اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أَض املغتشام١

 ٚملضمع ملؾك١ نجض٠ ايٓذاع١ ْك عًٝ٘ -

 ٚيعادظ عٔ ايطٗاص٠ يهٌ فال٠ نُٔ ب٘ عًػ ايبٍٛ قٝاعا ع٢ً اإلعتشام١ -

 ٚتكزّ ٚيعشص أٚ ؽػٌ ٜبٝح تضى اؾُع١ ٚاؾُاع١-

 

 ٖٓاى ساالت هٛط ؾٝٗا اؾُع بني املػضب ٚ ايعؾا٤ ؾكط , ٚ ال ٜقح اؾُع ؾٝٗا بني ايعٗض ٚ ايعقض , اسنضٖا ؟

ٚىتك ظٛاط مجع ايعؾا٥ني ٚيٛ ف٢ً ببٝت٘ ثًر ٚدًٝز ٚٚسٌ ٚصٜح ؽزٜز٠ باصر٠ َٚطض ٜبٌ ايجٝاب ٜٚٛدز َع٘ َؾك١ ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ -

عؾا٤ يف ي١ًٝ َطرل٠ صٚاٙ ايٓذار بإعٓارٙ ٚؾعً٘ أبٛ بهض ٚعُض ٚعجُإ ٚص٣ٚ األثضّ عٔ أبٞ ع١ًُ بٔ عبز ايضمحٔ أْ٘ ٚعًِ مجع بني املػضب ٚاي

ب ٚايعؾا٤ يف قاٍ إٕ َٔ ايغ١ٓ إسا نإ ّٜٛ َطرل إٔ هُع بني املػضب ٚايعؾا٤ ٚملايو يف املٛطأ عٔ ْاؾع إٔ ابٔ عُض نإ إسا مجع األَضا٤ بني املػض

عِٗ ٚقاٍ امحز يف اؾُع يف املطض هُع بُٝٓٗا إسا اختًط ايعالّ قبٌ إٔ ٜػٝب ايؾؿل نشا فٓع ابٔ عُض ٚال هُع بني ايعٗض املطض مجع َ

اؾُع ٚايعقض يًُطض قاٍ أمحز َا زلعت بشيو ٖٚشا اختٝاص أبٞ بهض ٚايجًر ٚايدلر يف سيو ناملطض ٚايٛسٌ نشيو ٚايضٜح ايؾزٜز٠ ٠ ايباصر٠ تبٝح 

بٔ عبز ايعظٜظ ٚهٛط اؾُع يًُٓؿضر ٕٚ نإ طضٜك٘ إىل املغذز يف ظالٍ َٚٔ َكاَ٘ يف املغذز ألٕ ايعشص إسا ٚدز اعت٣ٛ ؾٝ٘ ساٍ  ٖٚٛ قٍٛ عُض

 املؾك١ ٚألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ مجع يف َطض ٚيٝػ بني سذضت٘ ٚاملغذز ؽ٤ٞ

 

 أُٜٗا أؾنٌ : مجع ايتكزِٜ أٚ ايتأخرل ؟

 زِٜ اؾُع أٚ تأخرلٙ ؿزٜح َعاس ايغابلٚاألؾنٌ ؾعٌ األصؾل ب٘ َٔ تك

 

 َا ٖٞ ؽضٚط مجع ايتكزِٜ ؟

 ؾإٕ مجع تكزميا اؽذلط يقش١ اؾُع ْٝت٘ عٓ٘ إسضاّ األٚىل ؿزٜح إمنا األعُاٍ بايٓٝات -

ٔ سيو ٚإٔ ٜٛدز ايعشص عٓز اؾُع املكاص١ْ ٚاملتابع١ ٚال وقٌ َع تؿضٜل أنجض َ ٚإٔ ال ٜؿضم بُٝٓٗا بٓشٛ ْاؾ١ً بٌ إقا١َ ٚٚم٤ٛ خؿٝـ ألٕ َع٢ٓ

 إؾتتاسُٗا ٚإٔ ٜغتُض إىل ؾضاؽ ايجا١ْٝ ألْ٘ عبب٘

 

 َا ٖٞ ؽضٚط مجع ايتأخرل ؟

ٚإٕ مجع تأخرلا اؽذلط ١ْٝ اؾُع بٛقت قبٌ إٔ ٜنٝل ٚقتٗا عٓٗا ألٕ تأخرلٖا سضاّ ؾٝٓايف ايضخق١ ٚيؿٛات ؾا٥ز٠ اؾُع ٖٚٛ ايتدؿٝـ -

 باملكاص١ْ 

ايجا١ْٝ ال غرل ألٕ ايعشص ٖٛ املبٝح يًذُع ؾإٕ مل ٜغتُض إىل ٚقت ايجا١ْٝ طاٍ املكتن٢ يًذُع ؾاَتٓع نُغاؾض قزّ  ٚبكا٤ ايعشص إىل رخٍٛ ٚقت

 َٚضٜض بض٤ٟ

 

 إؼارُٖا؟ٌٖ ٜؾذلط يقش١ اؾُع يإلَاّ أٚ املأَّٛ 

١ٝ أٚ خًـ َٔ مل هُع أٚ إسزاُٖا َٓؿضرا أٚ األخض٣ ٚال ٜؾذلط يًقش١ إؼار اإلَاّ ٚاملأَّٛ ؾًٛ فالُٖا خًـ إَاَني أٚ مبأَّٛ األٚىل ٚبآخض ايجاْ

 مجاع١ أٚف٢ً مبٔ مل هُع فح يعزّ املاْع َٔ سيو

 

 َت٢ تؾضع فال٠ اـٛف ؟ 

اال١ٜ ٚفالٖا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  {ؾإٕ خؿتِ ؾضداال أٚ صنباْا  }تقح فال٠ اـٛف إٕ نإ ايكتاٍ َباسا سنضا ٚعؿضا يكٛي٘ تعاىل -

 ايقشاب١ ع٢ً ؾعًٗا ٚفالٖا عًٞ ٚأبٛ َٛع٢ ٚسشٜؿ١ ٚأمجع

 



تحت إشراف فضيلت الشيخ أبي اسحاق الحىينيبمعهد شيخ اإلسالم العلمي  األولىمن كتاب منار السبيل الفرقت  الصالةملزمت س و ج كتاب    

 

 26 

 ٌٖ يًدٛف تأثرل يف عزر صنعات ايقال٠ ؟

ٚال تأثرل يًدٛف يف تػٝرل عزر صنعات ايقال٠ ؾٝكتقض يف ايغؿض ٜٚتِ يف اؿنض بٌ يف فؿتٗا ٚبعض ؽضٚطٗا ع٢ً مٛ َا ٚصر قاٍ أمحز 

 أٚد٘ ؾأَا سزٜح عٌٗ ؾأْا أختاصٙفشت فال٠ اـٛف عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ عت١ 

 

 ؟عٓز اؽتزار اـٛف َجٌ إٔ : ٜتٛافٌ اينضب ٚ ايهض ٚ ايؿض ٚ مل ٜتُهٔ اؾٝؿ َٔ أرا٤ فال٠ اـٛف 

٢ً اؾتتاسٗا إشلٝا يآل١ٜ ٚقاٍ ابٔ عُض ؾإٕ اـٛف أؽز َٔ سيو فًٛا صداال قٝاَا ع ٚإسا اؽتز اـٛف فًٛا صداال ٚصنباْا يًكب١ً ٚغرلٖا ٚال ًٜظّ-

٘ ٚعًِ أقزاَِٗ ٚصنباْا َغتكبًٞ ايكب١ً ٚغرل َغتكبًٝٗا َتؿل عًٝ٘ طار ايبداصٟ قاٍ ْاؾع ال أص٣ ابٔ عُض قاٍ سيو إال عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ

 َٜٛؤٕ طاقتِٗ ألِْٗ يٛ أمتٛا ايضنٛع ٚايغذٛر يهاْٛا ٖزؾا ألعًش١ ايعزٚ َعضمني أْؿغِٗ يًٗالى 

نإ اشلضب َباسا أٚ عٌٝ أٚ عبع أٚ ْاص أٚ غضِٜ ظامل أٚ خٛف ؾٛت ٚقت ايٛقٛف بعضؾ١ أٚ خاف ع٢ً ْؿغ٘ أٚ أًٖ٘ ٚنشا يف ساي١ اشلضب َٔ عزٚ إسا -

أٚ َاي٘ أٚ سب عٔ سيو ٚعٔ ْؿػ غرلٙ ملا يف سيو َٔ اينضص ْٚك عًٝ٘ امحز يف األعرل إسا ٖضب َٚجً٘ إٕ خاف ؾٛت عزٚ ٜطًب٘ يكٍٛ عبز 

٢ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إىل خايز بٔ عؿٝإ اشلشيٞ قاٍ إسٖب ؾاقتً٘ ؾضأٜت٘ ٚقز سنضت فال٠ ايعقض ؾكًت إْٞ اهلل ابٔ أْٝػ بعجين صعٍٛ اهلل فً

 أخاف إٔ ٜهٕٛ بٝين ٚبٝٓ٘ َا ٜؤخض ايقال٠ ؾاْطًكت ٚأْا أفًٞ أ٤٢َٚ إميا٤ مٛٙ صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر

 

 ايقال٠ ظٗض إٔ ايٛمع آَٔ ؟َا اؿهِ إٕ غًب ع٢ً ظٓ٘ ٚدٛر َا ٜبٝح ي٘ فال٠ اـٛف , ٚ بعز اْكنا٤ 

 ٚإٕ خاف عزٚا إٕ ؽًـ عٔ صؾكت٘ ؾق٢ً فال٠ خا٥ـ ثِ بإ أَٔ ايطضٜل مل ٜعز يعُّٛ ايب٣ًٛ بشيو 

 

 َٔ ف٢ً فال٠ خٛف ثِ بإ ي٘ األَٔ أثٓا٤ ايقال٠ , ؾٌٗ ٜٓتكٌ أثٓا٤ فالت٘ َٔ فال٠ اـٛف إىل ايقال٠ ايعار١ٜ ؟: َاؿهِ يف اؿاي١ ايتاي١ٝ

 ف أٚ أَٔ يف فالت٘ اْتكٌ ٚب٢ٓ ألٕ اؿهِ ٜزٚص َع عًتَ٘ٚٔ خا-

 

 ٌٖ هٛط يًُقًٞ فال٠ اـٛف ايهض ٚ ايؿض أثٓا٤ فالت٘ ؟ٚ ٌٖ تبطٌ ايقال٠ إسا طاٍ ايهض ٚ ايؿض ؟

ىل ٚداٙ ايعزٚ ثِ ٚملقٌ نض ٚؾض ملقًش١ ٚال تبطٌ بطٛي٘ ٖشا قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ قاي٘ يف املػين ٚألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أَضِٖ باملؾٞ إ

 ٜعٛرٕٚ ملا بك٢ ٖٚشا عٌُ نجرل ٚإعتزباص يًكب١ً

 

 َا سهِ ايقال٠ بايٓذاع١ يف فال٠ اـٛف ؟ ٚ ٌٖ ٜعٝز فالت٘ ؟ 

ٚال دٓاح عًٝهِ إٕ نإ بهِ أس٣ َٔ َطض أٚ نٓتِ َضم٢ إٔ  }ٚقٛي٘ ٙ  {ٚيٝأخشٚا أعًشتِٗ  }ٚداط ؿاد١ محٌ لػ ٚال ٜعٝز يكٛي٘ تعاىل 

 ٚال هب محٌ ايغالح يف قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ بٌ ٜغتشب {تهِ تنعٛا أعًش

 

 ع٢ً َٔ ػب فال٠ اؾُع١ ؟

اال١ٜ ٚص٣ٚ {ٜا أٜٗا ايشٜٔ آَٓٛا إسا ْٛرٟ يًقال٠ َٔ ّٜٛ اؾُع١ ؾاععٛا إىل سنض اهلل  }ػب ع٢ً نٌ سنض َغًِ َهًـ سض ال عشص ي٘ يكٛي٘ تعاىل 

٢ اهلل عًٝ٘ عًِ ؾكاٍ ٚاعًُٛا إٔ اهلل اؾذلض عًٝهِ اؾُع١ يف َٜٛٞ ٖشا يف ؽٗضٟ ٖشا يف عاَٞ ابٔ َاد٘ عٔ دابض قاٍ خطبٓا صعٍٛ اهلل فً

صم بٔ ٖشا ؾُٔ تضنٗا يف سٝاتٞ أٚ بعزٟ ٚي٘ إَاّ عارٍ أٚ دا٥ض اعتدؿاؾا بٗا أٚ دشٛرا بٗا ؾال مجع اهلل سلً٘ ٚال باصى اهلل يف أَضٙ ٚعٔ طا

 ؽٗاب َضؾٛعا 

 ًِ إال أصبع١ عبز ممًٛى أٚ أَضأ٠ أٚ فيب أٚ َضٜض صٚاٙ أبٛ راٚراؾُع١ سل ٚادب ع٢ً نٌ َغ

 

 ٌٖ ػب اؾُع١ ع٢ً املغاؾض ؟

 ع٢ً نٌ َغاؾض ال ٜباح ي٘ ايكقض نغؿض َعق١ٝ َٚا رٕٚ املغاؾ١ ؾتًظَ٘ بػرلٙ  ػبٚ-

ٚعًِ اؾُع١ ع٢ً َٔ زلع ايٓزا٤ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚع٢ً َكِٝ خاصز ايبًز إسا نإ بُٝٓٗا ٚبني اؾُع١ ٚقت ؾعًٗا ؾضعذ ؾأقٌ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚاألفٛات ٚمل ٜهٔ إعتباص ايغُاع بٓؿغ٘ ؾاعتدل مبعٓت٘ ٚاملٛمع ايشٟ ٜغُع َٓ٘ ايٓزا٤ يف ايػايب إسا نإ املؤسٕ فٝتا مبٛمع عاٍ ٚايضٜاح عان١ٓ 

 ٖار١٥ ٚايعٛاصض َٓتؿ١ٝ ؾضعذ ؾاعتدلْاٙ ب٘ قاي٘ يف ايهايف 

٘ ايكقض ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عاؾض ٖٛ ٚأفشاب٘ يف اؿر ٚغرلٙ ؾًِ ٜقٌ أسز َِٓٗ اؾُع١ ؾٝ٘ َع إدتُاع ٚال ػب ع٢ً َٔ ٜباح ي-
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 اـًل ايهجرل ٚقاٍ إبضاِٖٝ ناْٛا ٜكُٕٝٛ بايضٟ ايغ١ٓ ٚأنجض َٔ سيو ٚبغذغتإ ايغٓتني

 ال هتُعٕٛ ٚال ٜؾضقٕٛ صٚاٙ ععٝز

 

 ؟هِ فالتِٗ إسا سنضٖٚاال ػب عًِٝٗ فال٠ اؾُع١ ؟ ٚ َا س َٔاسنض 

 ٚال ع٢ً عبز َٚبعض ٚاَضأ٠ ملا تكزّ

قاٍ ابٔ املٓشص أمجع نٌ َٔ مؿغ عٓ٘ إ ال مجع١ ع٢ً ايٓغا٤ ٚأمجعٛا ع٢ً إْٗٔ إسا سنضٕ ؾقًني اؾُع١ إٔ سيو  َٚٔ سنضٖا َِٓٗ أدظأت٘-

 هظ٤٣ عٓٗٔ

 

 عًِٝٗ اؾُع١ ناملغاؾض أٚ ايعبز َٔ مُٔ ٖؤال٤ األصبعني ؟ , ؾٌٗ ٜقح إٔ وتغب َٔ ال ػب 40أقٌ عزر تقح ب٘ فال٠ اؾُع١ ٖٛ 

ْت ٚال وغب ٖٛ ٚال َٔ يٝػ َٔ أٌٖ ايبًز َٔ األصبعني ٚال تقح إَاَتِٗ ؾٝٗا يكٍٛ عبز اهلل بٔ عٝزإ ايغًُٞ ؽٗزت اؾُع١ َع أبٞ بهض ؾها

ٍ اْتقـ ايٓٗاص ثِ ؽٗزتٗا َع عجُإ ؾهاْت خطبت٘ خطبت٘ ٚفالت٘ قبٌ ْقـ ايٓٗاص ٚؽٗزتٗا َع عُض ؾهاْت خطبت٘ ٚفالت٘ إىل إٔ أقٛ

ٚععٝز ٚفالت٘ إىل إٔ أقٍٛ طاٍ ايٓٗاص ؾُا صأٜت أسزا عاب سيو ٚال أْهضٙ صٚاٙ ايزاصقطين ٚأمحز ٚاستر ب٘ قاٍ ٚنشيو صٟٚ عٔ ابٔ َغعٛر ٚدابض 

ٜقًٞ اؾُع١ ثِ ْشٖب إىل مجايٓا ؾٓضٜح سني تظٍٚ  َٚعا١ٜٚ أِْٗ فًٛا قبٌ ايظٚاٍ ؾًِ ٜٓهض ٚعٔ دابض نإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

 ايؾُػ صٚاٙ أمحز َٚغًِ 

 

 َا ٖٞ ؽضٚط فش١ فال٠ اؾُع١ ؟

 ؽضط يقش١ فال٠ اؾُع١ أصبع١ ؽضٚط

ع١ًُ ٚػب بايظٚاٍ ٚبعزٙ أؾنٌ خضٚدا َٔ اـالف ٚألْ٘ ايٛقت ايشٟ نإ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜقًٝٗا ؾٝ٘ يف أنجض أٚقات٘ يكٍٛ ايٛقت  االٍٚ

  بٔ األنٛع نٓا لُع َع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا طايت ايؾُػ ثِ ْضدع ؾٓتتبع ايؿ٤ٞ أخضداٙ َٚا قبٌ ايظٚاٍ ٚقت يًذٛاط ال يًٛدٛب

ز١ٜٓ إ تهٕٛ بكضٜ٘ ٚيٛ َٔ ققب ؾأَا أٌٖ اـٝاّ ٚبٝٛت ايؾعض ؾال مجع١ شلِ ألٕ سيو ال ٜٓقب يإلعتٝطإ ٚناْت قبا٥ٌ ايعضب سٍٛ امل ايجاْٞ

ٜغتٛطٓٗا أصبعٕٛ إعتٝطإ إقا١َ ال ٜععٕٓٛ فٝؿا ٚال ؽتا٤ ٖٚٛ قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ قاي٘ يف  ؾًِ ٜأَضِٖ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ظُع٘

 املػين ٚتقح ؾُٝا قاصب ايبٓٝإ َٔ ايقشضا٤ ملا ٜأتٞ 

ايٓبٝت يف ْكٝع ٜكاٍ ي٘ ْكٝع اـنُات قًت نِ أْتِ ٦َٜٛش قاٍ سنٛص أصبعني يكٍٛ نعب بٔ َايو أٍٚ َٔ مجع بٓا أععز ابٔ طصاص٠ يف ٖظّ  ايجايح

ٚعًِ  أصبعٕٛ صدال صٚاٙ أبٛ راٚر قاٍ ابٔ دضٜح قًت يعطا٤ أنإ بأَض ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ ْعِ ٚقاٍ أمحز بعح ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘

ني ٚناْت اٍٚ مجع١ مجعت باملز١ٜٓ ٚقاٍ دابض َنت ايغ١ٓ إٔ نٌ َقعب بٔ عُرل إىل أٌٖ املز١ٜٓ ؾًُا نإ ّٜٛ اؾُع١ مجع بِٗ ناْٛا أصبع

 أصبعني ؾُا ؾٛم مجع١ ٚأمش٢ ٚؾطض صٚاٙ ايزاصقطين 

٠ ؾإٕ ْكقٛا قبٌ إمتاَٗا اعتأْؿٛا ظٗضا ْك عًٝ٘ ألٕ ايعزر ؽضط ؾاعتدل يف مجٝعٗا ٚقاٍ يف ايهايف ٚقٝاؼ املشٖب أِْٗ إٕ اْؿنٛا بعز فال

 صنع١ أمتٗا مجع١ 

 تكزّ خطبتني ألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ىطب خطبتني ٜكعز بُٝٓٗا َتؿل عًٝ٘ َٚزاَٚت٘ عًُٝٗا ريٌٝ ع٢ً ٚدٛبُٗا ايضابع

 

 أسنض ؽضٚط فش١ اـطبتني؟

 ألُْٗا بزٍ صنعتني قايت عا٥ؾ١ إمنا أقضت اؾُع١ صنعتني َٔ أدٌ اـطب١  ايٛقتَٔ ؽضط فشتٗا مخغ١ أؽٝا٤ 

 عُاٍ بايٓٝات ؿزٜح إمنا األ ٚاي١ٝٓ

 سنضا ٚقٛعُٗا

 ملا تكزّ ٚألْ٘ سنض اؽذلط يًقال٠ ؾاؽذلط ي٘ ايعزر  ٚسنٛص األصبعني

 ؾٝٗا ؾال تقح خطب١ َٔ ال ػب عًٝ٘ اؾُع١ نعبز َٚغاؾضإ ٜهْٛا ممٔ تقح إَاَت٘ ٚ

 

 أسنض أصنإ فال٠ اؾُع١؟

ؾٗٛ أدشّ صٚاٙ ابٛ راٚر ٚقاٍ دابض نإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًُٝشُز محز اهلل ؿزٜح نٌ نالّ ال ٜبزأ ؾٝ٘ باؿُز هلل -: ٚاصناْٗا عت١

 اهلل ٜٚجين عًٝ٘ مبا ٖٛ أًٖ٘ اؿزٜح 

 ٚايقال٠ ع٢ً صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ألٕ نٌ عبار٠ اؾتكضت إىل سنض اهلل اؾتكضت إىل سنض صعٛي٘ ناألسإ -
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 ض٠ نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكضأ آٜات ٜٚشنض ايٓاؼ صٚاٙ َغًِ ٚقضا٠٤ آ١ٜ َٔ نتاب اهلل عظٚدٌ يكٍٛ دابض بٔ زل-

 ٚيٛف١ٝ بتك٣ٛ اهلل ألْٗا املكقٛر باـطب١ ؾًِ هظ اإلخالٍ بٗا -

 َٚٛاالتُٗا َع ايقال٠ ألْ٘ مل ٜٓكٌ عٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ خالؾ٘ ٚقاٍ فًٛا نُا صأٜتُْٛٞ أفًٞ -

ال َاْع شلِ َٔ زلاع٘ نّٓٛ بعنِٗ أٚ غؿًت٘ أٚ فُُ٘ ؾإٕ مل ٜغُعٛا ـؿض فٛت٘ مل تقح يعزّ  ٚاؾٗض عٝح ٜغُع ايعزر املعتدل سٝح-

 سقٍٛ املكقٛر ٚعٔ دابض نإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا خطب إمحضت عٝٓاٙ ٚعال فٛت٘ صٚاٙ َغًِ

 

 أسنض عٓٔ فال٠ اؾُع١؟

 طٗا قاي٘ يف املػينٚعٓتٗا ايطٗاص٠ ؾال تؾذلط ْك عًٝ٘ ٚعٓ٘ أْٗا َٔ ؽضا٥-

ٚعذل ايعٛص٠ ٚإطاي١ ايٓذاع١ قٝاعا ألٕ اـطبتني بزٍ صنعتني َٔ اؾُع١ يكٍٛ عُض ٚعا٥ؾ١ ققضت ايقال٠ ألدٌ اـطب١ ٚمل ٜٓكٌ أْ٘ ف٢ً -

 اهلل عًٝ٘ ٚعًِ تطٗض بني اـطب١ ٚايقال٠ ؾزٍ ع٢ً أْ٘ ىطب َتطٗضا 

ّٜٛ اؾُع١ رعا ٚأؽاص بأفبع٘ ٚأَٔ ايٓاؼ صٚاٙ سضب يف َغا٥ً٘ ٚألٕ ايزعا٤ شلِ َغٕٓٛ  ٚايزعا٤ يًُغًُني ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ إسا خطب-

 يف غرل اـطب١ ؾؿٝٗا أٚىل 

 ٚإٔ ٜتٛالُٖا َع ايقال٠ ٚاسز قاٍ أمحز يف اإلَاّ ىطب ّٜٛ اؾُع١ ٜٚقًٞ األَرل بايٓاؼ ال بأؼ إسا سنض األَرل اـطب١ ألْ٘ ال ٜؾذلط-

 إٔ ٜتٛالُٖا ٚاسز نقالتني إتقاشلا بٗا ؾًِ ٜؾذلط 

 ٚصؾع ايقٛت بُٗا سغب ايطاق١ ملا عبل -

ٚقاٍ دابض ابٔ زلض٠ نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ىطب قا٥ُا ثِ هًػ ثِ ٜكّٛ ؾٝدطب  {ٚتضنٛى قا٥ُا  }ٚإٔ ىطب قا٥ُا يكٛي٘ تعاىل -

اإلعالّ ٚألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ىطب ع٢ً َٓدلٙ َعتُزا  ؾُٔ سزثو أْ٘ نإ ىطب دايغا ؾكز نشب صٚاٙ َغًُع٢ً َضتؿع ألْ٘ أبًؼ يف

 ع٢ً عٝـ أٚ عقا أٚ قٛؼ يؿعً٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صٚاٙ أبٛ راٚر 

 ٚإٔ هًػ بُٝٓٗا قًٝال يكٍٛ ابٔ عُض نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ىطب خطبتني ٖٚٛ قا٥ِ ٜؿقٌ بُٝٓٗا ظًٛؼ َتؿل عًٝ٘ 

ؾقٌ بُٝٓٗا بغهت١ يٝشقٌ ايتُٝٝظ بُٝٓٗا ٚيٝغت ٚادب١ ألٕ مجاع١ َٔ ايقشاب١ عضرٚا اـطبتني َٔ غرل دًٛؼ  ؾإٕ أب٢ أٚ خطب دايغا

 َِٓٗ املػرل٠ ٚأبٞ نعب قاي٘ أمحز 

 ِ ٚعٔ ققضُٖا ٚايجا١ْٝ أققض ؿزٜح عُاص َضؾٛعا إٕ طٍٛ فال٠ ايضدٌ ٚققض خطبت٘ ١ٓ٦َ َٔ ؾكٗ٘ ؾأطًٝٛا ايقال٠ ٚأققضٚا اـطب١ صٚاٙ َغً-

 ٚال بأؼ إٔ ىطب َٔ فشٝؿ١ نكضا٠٤ يف ايقال٠ َٔ َقشـ-

 

 َا سهِ ايهالّ أثٓا٤ خطب١ اإلَاّ ؟

وضّ ايهالّ ٚاإلَاّ ىطب ٖٚٛ َٓ٘ عٝح ٜغُع٘ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا قًت يقاسبو ٚاإلَاّ ىطب أْقت ؾًكز يػٛت َتؿل عًٝ٘ 

 شلا أٚ ؽضع يف رعا٤ ألْ٘ غرل ٚادب ؾال هب اإلْقات يٜ٘ٚباح إسا عهت بُٝٓٗا ألْ٘ ال خطب١ إسا ٜٓتقت 

 

 َا سهِ إقا١َ فال٠ اؾُع١ يف أنجض َٔ َهإ يف بًز ٚاسز ؟

اد١ ٚؼضّ إقا١َ اؾُع١ ٚإقا١َ ايعٝز يف أنجض َٔ َٛمع َٔ ايبًز ألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚخًؿا٤ٙ مل ٜكُٝٛا إال مجع١ ٚاسز٠ إال ؿ

١ ألْٗا تؿعٌ يف األَقاص ايعع١ُٝ يف دٛاَع َٔ غرل ْهرل ؾقاص إمجاعا قاي٘ يف ايهايف ٚاملػين ٚقٌٝ يعطا٤ إٕ أٌٖ ننٝل ٚبعز ٚخٛف ؾتٓ

 ايبقض٠ ال ٜغعِٗ املغذز األندل قاٍ يهٌ قّٛ َغذز هُعٕٛ ؾٝ٘ 

 ؾإٕ تعزرت يػرل سيو ؾايغابك١ باإلسضاّ ٖٞ ايقشٝش١ ؿقٍٛ االعتػٓا٤ بٗا ؾأْٝط اؿهِ بٗا

 

 ؟ؽدك ؾاتت٘ صنعتإ ٚ أرصى ايتشٝات ؾكط؟ ؽدك ؾاتت٘ صنع١ َٔ فال٠ اؾُع١: هِ يف اؿاالت ايتاي١َٝا اؿ

َٚٔ أسضّ باؾُع١ يف ٚقتٗا ٚأرصى َع اإلَاّ صنع١ أمت مجع١ صٚاٙ ايبٝٗكٞ عٔ ابٔ َغعٛر ٚابٔ عُض ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا َٔ أرصى صنع١ -

ٚصٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚيؿع٘ ؾًٝنـ إيٝٗا أخض٣ ٚعٓ٘ َضؾٛعا َٔ أرصى صنع١ َٔ ايقال٠ َع اإلَاّ ؾكز أرصى َٔ اؾُع١ ؾكز أرصى ايقال٠ صٚاٙ األثضّ 

 ايقال٠ َتؿل عًٝ٘ 

اي٘ ٚإٕ أرصى أقٌ ٣ْٛ ظٗضا ٚقاٍ أبٛ إعشام بٔ ؽاقال ٜٟٓٛ مجع١ ي٦ال ؽايـ ْٝت٘ ١ْٝ إَاَ٘ ثِ ٜبين عًٝٗا ظٗضا ألُْٗا ؾضض َٔ ٚقت ٚاسز ق-

 يف ايهايف
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 ٛدز فال٠ ع١ٓ بعز فال٠ اؾُع١ ؟ٌٖ ٜ

 ٚاقٌ ايغ١ٓ بعزٖا صنعتإ ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜقًٞ بعز اؾُع١ صنعتني َتؿل عًٝ٘ ْعِ 

ٔ ٚأنجضٖا عت ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا إسا ف٢ً أسزنِ اؾُع١ ؾًٝقٌ بعزٖا أصبع صنعات صٚاٙ اؾُاع١ ايبداصٟ ؾاجملُٛع عت صنعات صنعتإ َ

 بع َٔ أَضٙ قاي٘ يف ايكٛاعز ؾعً٘ ٚأص

 ٚعٔ قضا٠٤ عٛص٠ ايهٗـ يف َٜٛٗا ؿزٜح أبٞ ععٝز صٚاٙ ايبٝٗكٞ 

 ٚإ ٜكضأ يف ؾذضٖا أمل ايغذز٠ ٚيف ايجا١ْٝ ٌٖ أت٢ ْك عًٝ٘ ألْ٘ عًٝ٘ ايغالّ نإ ٜؿعً٘ َتؿل عًٝ٘ 

 ٔ ايٛدٛبٚتهضٙ َزاَٚت٘ عًُٝٗا ي٦ال ٜعٔ أْٗا َؿن١ً بغذز٠ قاي٘ أمحز ٚقاٍ مجاع١ ي٦ال ٜع

 

 أسنض سهِ فال٠ ايعٝزٜٔ؟

 ٖٚٞ ؾضض نؿا١ٜ ألْٗا فال٠ عٝز ؾأؽبٗت اؾُع١ قاي٘ يف رٚاّ عًٝٗا

 

 أسنض ايؿضم بني ؽضٚط فال٠ اؾُع١ ٚفال٠ ايعٝزٜٔ؟

 ٚؽضٚطٗا ناؾُع١ ألْٗا فال٠ عٝز ؾأؽبٗت اؾُع١ قاي٘ يف ايهايف 

ٔ ايغا٥ب ؽٗزت ايعٝز َع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾًُا قن٢ ايقال٠ قاٍ إْا نطب َا عزا اـطبتني ؾإْٗا يف ايعٝز ع١ٓ يكٍٛ عبز اهلل ب

 ؾُٔ أسب إٔ هًػ يًدطب١ ؾًٝذًػ َٚٔ أسب إٔ ٜشٖب ؾًٝشٖب صٚاٙ أبٛ راٚر ٚيٛ ٚدبت يٛدب سنٛصٖا ٚاعتُاعٗا

 

َُٜغٔ أرا٤ فال٠ ايعٝز  ؟أٜٔ 

 ٝ٘ ٚعًِ ىضز يف ايؿطض ٚاألمش٢ إىل املق٢ً َتؿل عًٝ٘ ٚنشا اـًؿا٤ بعزٙٚتغٔ يف ايقشضا٤ ؿزٜح أبٞ ععٝز نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عً

 

 َا سهِ فال٠ ايٓؿٌ قبٌ فال٠ ايعٝز أٚ بعزٖا ؟

ٌ قبًٗا ٚبعزٖا قبٌ َؿاصق١ املق٢ً ْك عًٝ٘ ؿزٜح ابٔ عباؼ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ خضز ّٜٛ ايؿطض ؾق٢ً صنعتني مل ٜقٌ ؿٜٚهضٙ ايتٓ

 زُٖا َتؿل عًٝ٘قبًُٗا ٚال بع

 

 َا ٖٛ ٚقت أرا٤ فال٠ ايعٝز ؟

ؾعٞ ٚٚقتٗا نقال٠ اينش٢ ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚخًؿا٤ٙ ناْٛا ٜقًْٛٗا بعز إصتؿاع ايؾُػ ٜٚغٔ تعذٌٝ األمش٢ ٚتأخرل ايؿطض ملا ص٣ٚ ايؾا

 ض ايؿطض ٚسنض ايٓاؼَضعال إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نتب إىل عُضٚ بٔ سظّ ٖٚٛ بٓذضإ إٔ عذٌ األمش٢ ٚأخ

 

ُٜعًِ بزخٍٛ ّٜٛ ايعٝز إال بعز ايظٚاٍ ؟  َا اؿهِ إٕ مل 

بشٓا ؾإٕ مل ٜعًِ بايعٝز إال بعز ايظٚاٍ فًٛا َٔ ايػز قنا٤ ؿزٜح أبٞ عُرلابٔ أْػ عٔ ع١َُٛ ي٘ َٔ األْقاص قايٛا غِ عًٝٓا ٖالٍ ؽٛاٍ ؾأف

اهلل عًٝ٘ عًِ أِْٗ صأٚا اشلالٍ باألَػ ؾأَض ايٓاؼ إٔ ٜؿطضٚا َٔ َِٜٛٗ ٚإٔ ىضدٛا فٝاَا ؾذا٤ صنب آخض ايٓٗاص ؾؾٗزٚا عٓز صعٍٛ اهلل ف٢ً 

ٓٗاص يعٝزِٖ َٔ ايػز صٚاٙ اـُغ١ إال ايذلَشٟ ٚفشش٘ إعشام ٚاـطابٞ ٚألٕ ايعٝز ٜؾضع ي٘ اإلدتُاع ايعاّ ٚي٘ ٚظا٥ـ ر١ٜٝٓ ٚر١ْٜٛٝ ٚآخض اي

 َع١ٓ اينٝل عٔ سيو غايبا

 

 ٚ املأَّٛ إىل املق٢ً ؟ ٚ ٌٖ ٜضدع َٔ املق٢ً َٔ ْؿػ ايطضٜل ايشٟ سٖب ب٘ ؟ َت٢ ٜشٖب نٌ َٔ اإلَاّ

 ٚعٔ تبهرل املأَّٛ يٝشقٌ ي٘ ايزْٛ َٔ اإلَاّ ٚإْتعاص ايقال٠ ؾٝهجض ثٛاب٘ -

ٍٚ ؽ٤ٞ ٜبزأ ب٘ ٚتأخض اإلَاّ إىل ٚقت ايقال٠ يكٍٛ أبٞ ععٝز نإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ىضز ّٜٛ ايؿطض ٚاألمش٢ إىل املق٢ً ؾأ-

عٌُ ع٢ً ايقال٠ صٚاٙ َغًِ ٚىضز َاؽٝا ٚعًٝ٘ ايغه١ٓٝ ٚايٛقاص يكٍٛ عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘ إٕ َٔ ايغ١ٓ إٔ تأتٞ ايعٝز َاؽٝا سغٓ٘ ايذلَشٟ ٚقاٍ اي

 ٖشا عٓز أٌٖ ايعًِ 

خايـ ايطضٜل صٚاٙ ايبداصٟ ٚصٚاٙ َغًِ عٔ  ٚإسا سٖب يف طضٜل ٜضدع َٔ أخض٣ ؿزٜح دابض نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا خضز إىل املق٢ً-

 أبٞ ٖضٜض٠ ٚنشا اؾُع١ قٝاعا ع٢ً ايعٝز
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 َا ٖٞ فؿ١ فال٠ ايعٝز ؟

 ٚفال٠ ايعٝز صنعتإ يكٍٛ عُض فال٠ ايؿطض ٚاألمش٢ صنعتإ صنعتإ متاّ غرل ققض ع٢ً يغإ ْبٝهِ ٚقز خاب َٔ اؾذل٣ صٚاٙ أمحز -

ٚقبٌ ايتعٛس عتا ٚيف ايجا١ْٝ قبٌ ايكضا٠٤ مخغا ْك عًٝ٘ ؿزٜح عا٥ؾ١ َضؾٛعا ايتهبرل يف ايؿطض ٜهدل يف األٚىل بعز تهبرل٠ اإلسضاّ -

صٚاٙ أبٛ راٚر ٚعٔ عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ  ٚاألمش٢ يف األٚىل عبع تهبرلات ٚيف ايجا١ْٝ مخػ تهبرلات ع٣ٛ تهبرلتٞ ايضنٛع

ّ ألْٗا يف ساٍ ايكٝاّ ٚمل ْعتز بتهبرل٠ ايكٝاّ ألْٗا قب١ً قاي٘ يف ايهايف ٜضؾع ٜزٜ٘ َع مٛٙ صٚاٙ أمحز ٚابٔ َاد٘ ٚاعتزرْا بتهبرل٠ اإلسضا

ض نٌ تهبرل٠ ألٕ عُض صمٞ اهلل عٓ٘ نإ ٜضؾع ٜزٜ٘ َع نٌ تهبرل٠ يف اؾٓاط٠ ٚيف ايعٝز ٚعٔ طٜز نشيو صٚاُٖا األثضّ ٚيف سزٜح ٚا٥ٌ بٔ سذ

 برل قاٍ أمحز ؾأص٣ إٔ ٜزخٌ ؾٝ٘ ٖشا نً٘ أْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜضؾع ٜزٜ٘ َع ايته

ب١ ٜٚكٍٛ بُٝٓٗا اهلل أندل نبرلا ٚاؿُز هلل نجرلا ٚعبشإ اهلل بهض٠ ٚأفٝال ٚف٢ً اهلل ع٢ً قُز ايٓيب ٚآي٘ ٚعًِ تغًُٝا نجرلا يكٍٛ عك-

ٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صٚاٙ األثضّ ٚسضب بٔ عاَض عأيت ابٔ َغعٛر عُا ٜكٛي٘ بعز تهبرلات ايعٝز قاٍ وُز اهلل ٜٚجين عًٝ٘ ٜٚقًٞ ع٢ً اي

 ٚاستر ب٘ أمحز 

ٗض ثِ ٜغتعٝش ألٕ اإلعتعاس يًكضا٠٤ ؾتهٕٛ يف أٚشلا ثِ ٜكضأ دٗضا بػرل خالف قاي٘ املٛؾل يكٍٛ ابٔ عُض نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ه-

 بايكضا٠٤ يف ايعٝزٜٔ ٚاإلعتغكا٤ صٚاٙ ايزاصقطين 

ٌٖ أتاى  } {عبح اعِ صبو األع٢ً  }ٚايػاؽ١ٝ يف ايجا١ْٝ يكٍٛ زلض٠ نإ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكضأ يف ايعٝزٜٔ  ايؿاؼ١ ثِ عبح يف األٚىل-

صٚاٙ أمحز ٚالبٔ َاد٘ عٔ ابٔ عباؼ ٚايٓعُإ بٔ بؾرل َضؾٛعا َجً٘ ٚصٟٚ عٔ عُض ٚأْػ ؾإسا عًِ خطب خطبتني يكٍٛ ابٔ  {سزٜح ايػاؽ١ٝ 

 ًِ ٚأبٛ بهض ٚعُض ٚعجُإ ٜقًٕٛ ايعٝزٜٔ قبٌ اـطب١ َتؿل عًٝ٘عُض نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع

 

 أسنض عٓٔ خطبيت فال٠ ايعٝزٜٔ؟

آخضٙ صٚاٙ  ٚاسهاَُٗا ندطبيت اؾُع١ ملا يف سزٜح دابض ثِ قاّ َتٛن٦ا ع٢ً بالٍ ؾأَض بتك٣ٛ اهلل ٚسح ع٢ً طاعت٘ ٚٚعغ ايٓاؼ ٚسنضِٖ إىل

 الّ ّٜٛ ايعٝز ٚاإلَاّ ىطبَغًِ ٚعٔ اؿغٔ ٚابٔ عرلٜٔ أُْٗا نضٖا ايه

 

َُٜغٔ اؾتتاح خطب١ ايعٝزٜٔ ؟  نٝـ 

ب ٜغٔ إٔ ٜغتؿتح األٚىل بتغع تهبرلات ٚايجا١ْٝ بغبع ملا ص٣ٚ ععٝز عٔ عبٝز بٔ عبز اهلل بٔ عتب١ قاٍ ٜهدل اإلَاّ ّٜٛ ايعٝز قبٌ إٔ ىط

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜهدل بني أمعاف اـطب١ ٜٚهجض ايتهبرل يف  تغع تهبرلات ٜٚهجض ايتهبرل بني امعاف اـطب١ يكٍٛ ععز املؤسٕ نإ ايٓيب

 خطب١ ايعٝزٜٔ صٚاٙ ابٔ َاد٘

 

 َا اؿهِ إٕ ف٢ً فال٠ ايعٝزٜٔ َٔ غرل ايتهبرلات ايغت أٚ اـُػ يف بزا١ٜ نٌ صنع١ ؟ٚ َا اؿهِ إ تضى اـطبتني ؟

ع١ٓ ال تبطٌ ايقال٠ بذلن٘ قاٍ يف املػين ال أعًِ ؾٝ٘ خالؾا ٚاـطبتني ع١ٓ  ٚإٕ ف٢ً ايعٝز نايٓاؾ١ً فح ألٕ ايتهبرلات ايظٚا٥ز ٚايشنض بُٝٓٗا

 ملا تكزّ

 

 ٌٖ ٜغٔ ملٔ ؾاتت٘ فال٠ ايعٝز إٔ ٜكنٝٗا ؟

ٙ ؾق٢ً ٚعٔ ملٔ ؾاتت٘ قناؤٖا ٚيٛ بعز ايظٚاٍ ملا ص٣ٚ عٔ اْػ أْ٘ إسا مل ٜؾٗزٖا َع اإلَاّ بايبقض٠ مجع أًٖ٘ ثِ قاّ عبز اهلل بٔ عتٝب١ َٛال

 ِٗ صنعتني ٜهدل سؾُٝٗاب

 

 َا سهِ ايتهبرل يف يٝايٞ أٚ أٜاّ ايعٝز ؟ ٚ َا ٖٛ ٚقت٘ ؟

 ٜغٔ ايتهبرل املطًل أٟ ايشٟ مل ٜكٝز بأرباص ايقًٛات -

٘ نإ ٚعٔ عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘ أْ {ٚيتهًُٛا ايعز٠ ٚيتهدلٚا اهلل ع٢ً َا ٖزانِ  }ٚاؾٗض ب٘ يف يًٝيت ايعٝزٜٔ إىل ؾضاؽ اـطب١ يكٛي٘ تعاىل -

ايعٝزٜٔ مجٝعا ٚأٚدب٘ راٚر يف ايؿطض يعاٖض اآل١ٜ ٚيٝػ ؾٝٗا أَض ٚإمنا  ٜهدل ست٢ ٜغُع أٌٖ ايطضٜل ٚقاٍ اإلَاّ أمحز نإ ابٔ عُض ٜهدل يف

ق٢ً ثِ أخدل عٔ إصارت٘ تعاىل قاي٘ يف املػين ٚص٣ٚ ايزاصقطين إٔ ابٔ عُض نإ إسا غزا ّٜٛ ايؿطض ّٜٚٛ األمش٢ هٗض بايتهبرل ست٢ ٜأتٞ امل

 ٜهدل ست٢ ٜأتٞ اإلَاّ 

ٓاؼ ٚيف نٌ عؾض سٟ اؿذ١ ٚيٛ مل ٜض ب١ُٝٗ األْعاّ قاٍ ايبداصٟ نإ ابٔ عُض ٚأبٛ ٖضٜض٠ ىضدإ إىل ايغٛم يف أٜاّ ايعؾض ٜهدلإ ٜٚهدل اي-

 بتهبرلُٖا 
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ال ٜهدل إسا ف٢ً ٚسزٙ قاٍ ْعِ ٚقاٍ ابٔ  ٚايتهبرل املكٝز يف األمش٢ عكب نٌ ؾضٜن١ فالٖا يف مجاع١ قٌٝ ألمحز تشٖب إىل ؾعٌ ابٔ عُض-

عًٝ٘  َغعٛر إمنا ايتهبرل ع٢ً َٔ ف٢ً يف مجاع١ صٚاٙ ابٔ املٓشص َٔ فال٠ ؾذض ّٜٛ عضؾ١ إىل آخض أٜاّ ايتؾضٜل ؿزٜح دابض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل

صٚاٙ ايزاصقطين مبعٓاٙ قٌٝ ألمحز باإلمجاع عٔ ٚعًِ ف٢ً ايقبح ّٜٛ عضؾ١ ثِ أقبٌ عًٝٓا ؾكاٍ اهلل أندل َٚز ايتهبرل إىل آخض أٜاّ ايتؾضٜل 

١ٝ عُض ٚعًٞ ٚابٔ عباؼ ٚابٔ َغعٛر صمٞ اهلل عِٓٗ إال احملضّ ؾٝهدل َٔ فال٠ ظٗض ّٜٛ ايٓشض إىل عقض آخض أٜاّ ايتؾضٜل ْك عًٝ٘ ألٕ ايتًب

قاٍ عؿٝإ ال ٜهدل ايٓغا٤ أٜاّ ايتؾضٜل إال يف  تٓكطع بضَٞ مجض٠ ايعكب١ ٚاملغاؾض ناملكِٝ يف ايتهبرل ٚنشيو ايٓغا٤ يف اؾُاع١ قٌٝ ألمحز

مجاع١ قاٍ سغٔ ٚقاٍ ايبداصٟ نإ ايٓغا٤ ٜهدلٕ خًـ أبإ بٔ عجُإ ٚعُض بٔ عبز ايعظٜظ يف املغذز ٚىؿنٔ أفٛاتٗٔ ست٢ ال ٜغُعٗٔ 

 ايضداٍ ٚاملغبٛم ٜهدل إسا ؾضؽ يف قٍٛ األنجض قاي٘ يف املػين

 

 برل املكٝز ؟نٝـ ٜهدل االَاّ ٚ املاَّٛ ايته

 ٜٚهدل اإلَاّ َغتكبٌ ايٓاؼ ؿزٜح دابض املتكزّ

 

 َا ٖٞ فٝػ١ ايتهبرل ؟

٢ً ايقبح ٚفؿت٘ ؽؿعا اهلل أندل اهلل أندل ال إي٘ إال اهلل ٚاهلل أندل ٚاهلل أندل ٚهلل اؿُز ؿزٜح دابض نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إسا ف

اْهِ ٜٚكٍٛ اهلل أندل اهلل أندل ال إي٘ إال اهلل ٚاهلل أندل ٚهلل اؿُز صٚاٙ ايزاصقطين ٚقاي٘ عًٞ َٔ غزا٠ عضؾ١ أقبٌ ع٢ً أفشاب٘ ؾٝكٍٛ ع٢ً َه

  صمٞ اهلل عٓ٘ ٚسهاٙ ابٔ املٓشص عٔ عُض ٚقاٍ أمحز أختاص تهبرل ابٔ َغعٛر ٚسنض َجً٘ ٚال بأؼ بكٛي٘ يػرلٙ تكبٌ اهلل َٓا َٚٓو ْك عًٝ٘

 

 ٚٚقتٗا؟ب١ ؟َا سهِ فال٠ ايهغٛف ؟ ٚ ٌٖ ؾٝٗا خط

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ غرل خطب١ ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أَض بايقال٠ رٕٚ اـطب١ ٚقاٍ ايؾاؾعٞ ىطب شلا ٙ ٖٚٞ ع١ٓ َؤنز٠ يؿعً٘ ٚأَض-

 ؿزٜح عا٥ؾ١ 

 ٚاٙ َغًِ ٚٚقتٗا َٔ ٚقت ابتزا٤ ايهغٛف إىل سٖاب٘ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾإسا صأٜتِ ؽ٦ٝا َٔ سيو ؾقًٛا ست٢ ٜٓذًٞ ص-

 

 َٔ ؾاتت٘ فال٠ ايهغٛف ٌٖ ٜكّٛ بكنا٥ٗا ؟

 ٚال تكنٞ إٕ ؾاتت ملا تكزّ ٚمل ٜٓكٌ األَض بٗا بٗا بعز ايتذًٞ يؿٛات قًٗا 

 

 أسنض فؿ١ فال٠ ايهغٛف؟

١ ٚعٛص٠ ط١ًٜٛ ثِ ٖٚٞ صنعتإ ٜكضأ يف األٚىل دٗضا ايؿاؼ١ ٚعٛص٠ ط١ًٜٛ ثِ ٜضنع طٜٛال ثِ ٜضؾع ؾٝغُع ٚوُز ٚال ٜغذز بٌ ٜكضأ ايؿاؼ-

ٜضنع ثِ ٜضؾع ثِ ٜغذز عذزتني طًٜٛتني ثِ ٜقًٞ ايجا١ْٝ ناألٚىل ثِ ٜتؾٗز ٜٚغًِ يكٍٛ دابض نغؿت ايؾُػ ع٢ً عٗز صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل 

ؾقٓع مٛ  ثِ صنع ؾأطاٍ ثِ صؾع ؾأطاٍ ثِ عذز عذزتني ثِ قاّ عًٝ٘ ٚعًِ يف ّٜٛ ؽزٜز اؿض ؾق٢ً بأفشاب٘ ؾأطاٍ ايكٝاّ ست٢ دعًٛا ىضٕٚ

سيو ؾهاْت أصبع صنعات ٚأصبع عذزات صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚابٛ راٚر ٚعٔ عا٥ؾ١ قايت خغؿت ايؾُػ ع٢ً عٗز صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 ؾبعح َٓارٜا ؾٓار٣ ايقال٠ داَع١ ٚخضز إىل املغذز ؾقـ ايٓاؼ ٚصا٤ٙ ٚف٢ً أصبع صنعات يف صنعتني ٚأصبع عذزات َتؿل عًٝ٘ 

 

 ٠ ايضنعات يف فال٠ ايهغٛف؟َاسهِ طٜار

ٚإٕ أت٢ يف نٌ صنع١ بجالث١ صنٛعات ؾال بأؼ ؿزٜح دابض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ملا نغؿت ايؾُػ ف٢ً عت صنعات بأصبع عذزات صٚاٙ -

 أمحز َٚغًِ ٚأبٛ راٚر 

ت يف أصبع عذزات صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚأبٛ راٚر أٚ أصبع ؾال بأؼ ؿزٜح ابٔ عباؼ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ف٢ً يف نغٛف مثاْٞ صنعا-

 ٚايٓغا٥ٞ 

أٚ مخػ ؾال بأؼ يكٍٛ أبٞ بٔ نعب نغؿت ايؾُػ ع٢ً عٗز صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾق٢ً بِٗ ؾكضأ بغٛص٠ َٔ ايطٍٛ ٚصنع مخػ -

ايجا١ْٝ ؾكضأ بغٛص٠ َٔ ايطٍٛ ٚصنع مخػ  صنعات ٚعذزتني ثِ قاّ إىل ايجا١ْٝ ؾكضأ بغٛص٠ َٔ ايطٍٛ ٚصنع مخػ صنعات ٚعذزتني ثِ قاّ إىل

 صنعات ٚعذزتني صٚاٙ أبٛ راٚر ٚعبز اهلل بٔ أمحز يف املغٓز 

 َٚا بعز األٚىل ع١ٓ ال تزصى ب٘ ايضنع١ ألْ٘ صٟٚ َٔ غرل ٚد٘ بأعاْٝز سغإ َٔ سزٜح زلض٠ ٚايٓعُإ بٔ بؾرل ٚعبز اهلل بٔ عُضٚ أْ٘ ف٢ً-

 ١ بضنٛع صٚاٖا أمحز ٚايٓغا٥ٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فالٖا صنعتني نٌ صنع
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 ٜٚقح إٔ ٜقًٝٗا نايٓاؾ١ً ملا تكزّ ٚال تق٢ً ٚقت ٢ْٗ يعُّٛ أسارٜح ايٓٗٞ ٜٚؤٜزٙ قٍٛ قتار٠ اْهغؿت ايؾُػ بعز ايعقض ٚمٔ مبه١ ؾكاَٛا-

 ٜزعٕٛ قٝاَا ؾغأيت عٔ سيو عطا٤ ؾكاٍ ٖهشا ناْٛا ٜقٓعٕٛ صٚاٙ األثضّ

 

 َا سهِ فال٠ االعتغكا٤ ؟

كٍٛ عبز اهلل بٔ طٜز خضز صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜغتغكٞ ؾتٛد٘ إىل ايكب١ً ٜزعٛ ٚسٍٛ صرا٤ٙ ٚف٢ً صنعتني دٗض ؾُٝٗا ٖٚٞ ع١ٓ ي

 بايكضا٠٤ َتؿل عًٝ٘ 

 

 َا ٖٛ ٚقت أرا٤ فال٠ االعتغكا٤ ا فباسا أٚ َغا٤ا ( ؟ ٚ َا ٖٞ فؿتٗا ٚ أسهاَٗا ؟

ٔ عباؼ ف٢ً ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صنعتني نُا ٜقًٞ يف ايعٝزٜٔ فشش٘ ايذلَشٟ ٚعٔ ٚٚقتٗا ٚفؿتٗا ٚأسهاَٗا نقال٠ ايعٝز يكٍٛ اب

ٚعٔ  دعؿض بٔ قُز عٔ أبٝ٘ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚأبا بهض ٚعُض ناْٛا ٜقًٕٛ فال٠ اإلعتغكا٤ ٜهدلٕٚ ؾٝٗا عبعا ٚمخغا صٚاٙ ايؾاؾعٞ

ايجا١ْٝ بايػاؽ١ٝ ٚقايت عا٥ؾ١ خضز صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سني بز سادب ايؾُػ  ابٔ عباؼ مٛٙ ٚطار ؾٝ٘ ٚقضأ يف األٚىل بغبح ٚيف

 صٚاٙ أبٛ راٚر ٚسنض ابٔ عبز ايدل إٔ اـضٚز شلا عٓز طٚاٍ ايؾُػ عٓز مجاع١ ايعًُا٤ ٚيف املػين ال تؿعٌ ٚقت ْٗٞ بال خالف 

 

 ؟ َا ايشٟ ٜؿعً٘ اإلَاّ إسا أصار اـضٚز ألرا٤ فال٠ االعتغكا٤

ٚيٛ إٔ  }ٚإسا أصار اإلَاّ اـضٚز شلا ٚعغ ايٓاؼ ٚأَضِٖ بايتٛب١ ٚاـضٚز َٔ املعامل ألٕ املعافٞ عبب ايكشط ٚايتك٣ٛ عبب ايدلنات قاٍ تعاىل -

  {أٌٖ ايكض٣ آَٓٛا ٚاتكٛا يؿتشٓا عًِٝٗ بضنات َٔ ايغُا٤ ٚاألصض 

 ع ٜٚتٓعـ شلا ٚال ٜتطٝب ٚال ًٜبػ ط١ٜٓ ألْ٘ ّٜٛ اعتها١ْ ٚخؾٛ-

ٚىضز َتٛامعا َتشيال َتنضعا يكٍٛ ابٔ عباؼ خضز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يإلعتغكا٤ َتشيال َتٛامعا َتدؾعا َتنضعا فشش٘ ايذلَشٟ -

 َٚع٘ أٌٖ ايزٜٔ ٚايقالح ٚايؾٝٛخ ألْ٘ أعضع يإلداب١

 

 َا سهِ اـضٚز َع االطؿاٍ ٚ ايعذا٥ظ ٚ ايبٗا٥ِ يًقال٠ ؟

ا٥ظ ٚايبٗا٥ِ ٚال ٜغتشب ألْ٘ مل ٜٓكٌ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚص٣ٚ ايطدلاْٞ يف َعذُ٘ بإعٓارٙ عٔ ايظٖضٟ ٜٚباح خضٚز األطؿاٍ ٚايعذ

إٔ عًُٝإ عًٝ٘ ايغالّ خضز ٖٛ ٚأفشاب٘ ٜغتغكٕٛ ؾضأ٣ من١ً قا١ُ٥ صاؾع١ قٛا٥ُٗا تغتغكٞ ؾكاٍ ألفشاب٘ اصدعٛا ؾكز عكٝتِ بزع٠ٛ غرلنِ 

 أبٞ ايقزٜل ايٓادٞ ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا خضز ْيب َٔ األْبٝا٤ ٜغتغكٞ ٚسنض مٛٙ صٚاٙ ايزاصقطين ٚص٣ٚ ايطشاٟٚ ٚأمحز مٛٙ عٔ 

 

 َا سهِ ايتٛعٌ بايقاؿني يف االعتغكا٤ ؟

ٚايتٛعٌ بايقاؿني بتكزميِٗ ٜزعٕٛ ٜٚؤَٔ ايٓاؼ ع٢ً رعا٥ِٗ يؿعٌ عُض بايعباؼ َٚعا١ٜٚ بٝظٜز بٔ األعٛر اؾضؽٞ ٚاعتغك٢ ب٘ اينشاى 

 ٔ قٝػ َض٠ أخض٣ ب

 

 فؿ١ فال٠ االعتغكا٤ ؟ أسنض

 ٜقًٞ ثِ ىطب خطب١ ٚاسز٠ ألْ٘ مل ٜٓكٌ أْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ خطب بأنجض َٓٗا 

 

 فؿ١ خطب١ االعتغكا٤ ؟ أسنض

 ٜؿتتشٗا بايتهبرل ندطب١ ايعٝز يكٍٛ ابٔ عباؼ فٓع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف اإلعتغكا٤ نُا فٓع يف ايعٝز -

يكز ٜٚهجض ؾٝٗا االعتػؿاص ٚقضا٠٤ آٜات ؾٝٗا األَض ب٘ قاٍ ايؾعيب خضز عُض ٜغتغكٞ ؾًِ ٜظر ع٢ً االعتػؿاص ؾكايٛا َا صأٜٓاى اعتغكٝت ؾكاٍ -

ضٚا صبهِ اعتػؿ }اآل١ٜ ٚ  {اعتػؿضٚا صبهِ إْ٘ نإ غؿاصا ٜضعٌ ايغُا٤ عًٝهِ َزصاصا  }طًبت ايػٝح مبذارٜح ايغُا٤ ايشٟ ٜغتٓظٍ ب٘ املطض ثِ قضأ 

 اال١ٜ صٚاٙ ععٝز يف عٓٓ٘  {ثِ تٛبٛا إيٝ٘ 

ا٤ ٜٚضؾع ٜزٜ٘ ٚظٗٛصُٖا مٛ ايغُا٤ َٔ ؽز٠ ايضؾع يكٍٛ أْػ نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ال ٜضؾع ٜزٜ٘ يف ؽ٤ٞ َٔ رعا٥٘ إال يف االعتغك-

 اعتغك٢ ؾأؽاص بعٗض نؿ٘ إىل ايغُا٤ ؾإْ٘ نإ ٜضؾع ست٢ ٜض٣ بٝاض إبطٝ٘ َتؿل عًٝ٘ ٚملغًِ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

 ٜٚزعٛ بزعا٤ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜٚؤَٔ املأَّٛ ثِ ٜغتكبٌ ايكب١ً يف أثٓا٤ اـطب١ ؾٝكٍٛ عضا ايًِٗ اْو أَضتٓا بزعا٥و ٚٚعزتٓا-

اعتكبٌ ايكب١ً ٜزعٛ ثِ سٍٛ صرا٤ٙ إدابتو ٚقز رعْٛاى نُا أَضتٓا ؾاعتذب يٓا نُا ٚعزتٓا ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سٍٛ إىل ايٓاؼ ظٗضٙ ٚ
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 َتؿل عًٝ٘ 

ٜت ايٓيب ثِ وٍٛ صرا٤ٙ ؾٝذعٌ األمئ ع٢ً ايٝغض ٚاألٜغض ع٢ً األمئ ْك عًٝ٘ يإلَاّ ٚاملأَّٛ يف قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ يكٍٛ عبز اهلل بٔ طٜز صأ-

ٚسٍٛ صرا٤ٙ ؾكًب٘ ظٗضا يبطٔ ٚؼٍٛ ايٓاؼ َع٘ صٚاٙ أمحز ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ سني اعتغك٢ أطاٍ ايزعا٤ ٚأنجض املغأي١ قاٍ ثِ ؼٍٛ إىل ايكب١ً 

 ٜٚذلنْٛ٘ ست٢ ٜٓظعظْ٘ َع ثٝابِٗ ألْ٘ مل ٜٓكٌ عٓ٘ عًٝ٘ ايغالّ ٚال عٔ أسز َٔ فشاب٘ أِْٗ غرلٚا أصرٜتِٗ سني عارٚا 

 

 ٌٖ فال٠ االعتغكا٤ تق٢ً َض٠ ٚاسز٠ ؾكط ؟

ملًشني يف ايزعا٤ ٚقاٍ أفبؼ اعتغك٢ يًٌٓٝ مبقض مخػ ٚعؾضٜٔ َض٠ َتٛاي١ٝ ٚسنضٙ ابٔ ؾإٕ عكٛا ٚإال عارٚا ثا١ْٝ ٚثايجا ؿزٜح إٕ اهلل وب ا

 ٖٚب ٚابٔ ايكاعِ ٚمجع 

 

 َا ايشٟ ٜغٔ ؾعً٘ عٓز ْظٍٚ املطض ؟

ًٝ٘ ٚعًِ ٜٚغٔ ايٛقٛف يف أٍٚ املطض ٚايٛم٤ٛ ٚاإلغتغاٍ َٓ٘ ٚإخضاز صسً٘ ٚثٝاب٘ يٝقٝبٗا ؿزٜح أْػ أفابٓا ٚمٔ َع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل ع-

سا َطض ؾشغض ثٛب٘ ست٢ افاب٘ َٔ املطض ؾكًٓا مل فٓعت ٖشا قاٍ ألْ٘ سزٜح عٗز بضب٘ صٚاٙ َغًِ ٚابٛ راٚر ٚصٟٚ أْ٘ عًٝ٘ ايغالّ نإ ٜكٍٛ إ

 عاٍ ايٛارٟ أخضدٛا بٓا إىل ٖشا ايشٟ دعً٘ اهلل طٗٛصا ؾٓتطٗض ب٘ 

ايًِٗ ع٢ً اآلناّ ٚايعضاب ٚبطٕٛ األٚر١ٜ َٚٓابت ايؾذض ملا يف ايقشٝشني َٔ  ٚإٕ نجض املطض ست٢ خٝـ َٓ٘ عٔ قٍٛ ايًِٗ سٛايٝٓا ٚال عًٝٓا-

 اآل١ٜ ألْٗا تٓاعب اؿاٍ  {صبٓا ٚال ؼًُٓا َا ال طاق١ يٓا ب٘  }سزٜح أْػ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ سيو

 اؾٗين قاٍ  ٚعٔ قٍٛ َطضْا بؿنٌ اهلل ٚصمحت٘ ٚوضّ ب٤ٛٓ نشا ملا يف ايقشٝشني عٔ طٜز بٔ خايز-

َاسا ف٢ً بٓا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فال٠ ايقبح باؿزٜب١ٝ ع٢ً أثض زلا٤ ناْت َٔ ايًٌٝ ؾًُا اْقضف أقبٌ ع٢ً ايٓاؼ ؾكاٍ ٌٖ تزصٕٚ 

بٞ ٚناؾض بايهٛنب قاٍ صبهِ قايٛا اهلل ٚصعٛي٘ أعًِ قاٍ قاٍ أفبح َٔ عبارٟ َؤَٔ بٞ ٚناؾض ؾأَا َٔ قاٍ َطضْا بؿنٌ اهلل ٚصمحت٘ ؾشيو َؤَٔ 

 ٚأَا َٔ قاٍ َطضْا ب٤ٛٓ نشا ٚنشا ؾشيو ناؾض بٞ َؤَٔ بايهٛنب قاٍ يف ايؿضٚع ٚإماؾ١ املطض إىل اي٤ٛٓ رٕٚ اهلل نؿض إمجاعا 

 ٜٚباح يف ٤ْٛ نشا ألْ٘ ال ٜكتنٞ اإلماؾ١ ي٤ًٛٓ ؾال ٜهضٙ خالؾا يآلَزٟ قاي٘ يف ايؿضٚع-
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